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Hubert en Jan van Eyck, 
Het Lam Gods, 1432



in het gebied rond het NS Hoofdstation. Een ten-
toonstelling over de relatie van James MacNeill
Whistler met Nederland in het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam is aanleiding om achtergronden en
een overzicht van diens werk aan te bieden. In aan-
sluiting op de derde uit een serie retrospectieven
over Ploeg-leden in het Groninger Museum beste-
den we aandacht aan Job Hansen. Het Noorderplant-
soen, dat inmiddels al 'op de schop' is gegaan, staat
centraal in het verhaal van de landschapsarchitect
die verantwoordelijk is voor dit herinrichtingspro-
ject. De grote wintertentoonstelling van het Rijks-
museum is gewijd aan de landschapsverbeelding in de
achttiende en negentiende eeuw; Kunst in Zicht zorgt
in een lezing voor de achtergrondinformatie.

Daarnaast worden er onderwerpen aangeboden die
los staan van lopende exposities, zoals een lezing
over allerlei hybride wezens uit de klassieke oudheid,
die door de eeuwen heen telkens weer opduiken in
de beeldende kunst. Ook staan we eens stil bij ont-
wikkelingen in de filmgeschiedenis die parallel lopen
aan die in de beeldende kunst. In twee cursussen
zoomen we in op een bepaalde periode uit de twin-
tigste-eeuwse kunst: de dagcursus belicht enkele in-
vloedrijke kunstenaars uit de jaren vanaf 1970 en in de
avondcursus wordt een overzicht geboden van de
periode van 1940 tot 1970.
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‘Kunst doet langer leven’
Deze intrigerende kop prijkte enige tijd geleden
boven een artikel in een landelijk dagblad. Daarin
werden de resultaten besproken van een Zweeds
onderzoek naar de effecten van cultuurbezoek. Een
mooiere aanbeveling voor haar kunst-educatieve ac-
tiviteiten kon Kunst in Zicht zich niet wensen! Trou-
we deelnemers aan het programma van Kunst in
Zicht kunnen ervan meepraten; een dagje op stap
met elkaar en gezamenlijk genieten van kunst doet
alle zorgen en ongemakken even vergeten en
scherpt de geest. Ongetwijfeld zal dat onze levens-
duur verlengen en zegt u nu zelf, wie wil dat niet?
Ook in het najaar zal Kunst in Zicht u daarom graag
weer een gezonde dosis kunst aanbieden.

Zoals gebruikelijk richten we onze aandacht op ac-
tuele gebeurtenissen in de beeldende kunst, archi-
tectuur en archeologie. Het seizoen wordt geopend
met twee avonden over nieuwbouwprojecten in het
stadshart van Groningen van de hand van twee Itali-
aanse architecten, Natalini en Grassi. Vervolgens zal
er een avond worden gewijd aan de ontwikkelingen



broeders Van Eyck in de Sint-Baafskathedraal te be-
wonderen.

Tenslotte wil ik u attenderen op de rechtstreekse
telefoonlijn van Kunst in Zicht, die per 1 augustus in
werking zal treden. Voortaan zijn wij 24 uur per dag
bereikbaar: tijdens kantoortijden rechtstreeks en
daarbuiten via een antwoordapparaat. U kunt zich
zo op elk gewenst moment telefonisch aanmelden
voor onze activiteiten of berichten doorgeven. Wilt
u worden teruggebeld, dan hoeft u slechts uw naam
en telefoonnummer in te spreken. Wij hopen u op
deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn.

Carolien ten Bruggencate
juli 1997
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Interieur Museum Kurhaus, Kleef

Drie nieuwe stadswandelingen
verrijken ons najaarsprogram-
ma; zij voeren langs gevelstenen,
nieuwbouw in het hartje van de
stad en nieuwbouw in het sta-
tionsgebied. Omdat de stad in
de stille ochtenduren op zijn
mooist is, beginnen de wande-
lingen nu allemaal om 11.00
uur.

De excursies van Kunst in
Zicht blijven steeds een grote
trekker. In het najaar bezoeken
we het Duitse stadje Kleef, dat
in korte tijd twee musea rijker
is geworden: Museum Kurhaus
Kleve en Schloss Moyland. Beide
musea zijn een ‘must’ voor de
liefhebber van moderne kunst
in een fraaie context. De
spraakmakende tentoonstelling
Paris-Bruxelles/Brussel-Parijs in
het Museum voor Schone Kun-
sten te Gent vormt de aanlei-

ding om een tweedaags reisje naar Vlaanderen te or-
ganiseren. Uiteraard nemen we dan de gelegenheid
te baat om tevens het prachtige Lam Gods van de ge-



woensdag 1 en 8 oktober 
19.30 - 21.30 uur
ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond
spreker drs Geert Pruiksma
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, 
Trompsingel 27
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

‘Groningen krijgt een nieuwe huiskamer!’ Zo kopten
de kranten bij de bruisende opening van het nieuwe
Waagstraatcomplex. Met als
‘boekenkast’ een nieuwe bibli-
otheek om de hoek. Volgens
een enquête gaat men in Gro-
ningen het liefst ‘recreatief
winkelen in een historische
omgeving’. Raakt de bezoeker
dan nu al uitgekeken op de
nog recente wederopbouwar-
chitectuur? Zien politici hierin
een kans om de stemgerech-
tigde te interesseren voor
hun vraagstukken? Sinds vele
eeuwen waren de ontwikke-
lingen in deze omgeving niet
zo turbulent als in de afgelo-
pen decennia. En het vernieu-
wingsproces gaat door! De

eerste plannen van aanpak voor de noordzijde van
het plein werden al gepresenteerd. Hoe ziet de
Grote Markt er over een paar jaar uit?
Aan de rijke ontstaansgeschiedenis van dit gebied zal
uitgebreid aandacht worden geschonken, evenals aan
de opvattingen en achtergronden van de architecten,
die hier hun plannen mochten realiseren. Grassi's
Openbare Bibliotheek en Natalini's Waagstraat pas-
seren de revue, maar ook bijvoorbeeld het nieuwe
hofje van Cees Nagelkerke. Met zijn ontwerp voor

de Violenstraat won hij dit
jaar de publieksprijs voor de
architectuur in Groningen.
Ook niet uitgevoerde ont-
werpen van Jo Coenen,
Koen van Velsen en Gunnar
Daan komen aan de orde.
Tenslotte wordt gepoogd,
een blik in de toekomst van
dit intrigerende stadshart te
werpen.

Geert Pruiksma is archi-
tectuurhistoricus. Hij stu-
deerde af op de stedebouw-
kundige vernieuwing van de
Grote Markt en de Oude
Boteringestraat.

Het stadshart van Groningen

Een nieuwe ‘huiskamer’

LEZINGEN1
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foto: Waagstraat
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donderdag 2, 9, 23 
en 30 oktober
10.00 - 12.00 uur
ƒ 50,00 / ƒ 12,50 per les
spreker
drs Carolien ten Bruggencate
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Schilderkunst is uit, volgens
Catherine David, directeur van
de tiende Documenta in Kas-
sel. Hoewel we ons kunnen af-
vragen of schilderkunst ooit
volledig weg te denken is uit
de kunst, moeten we consta-
teren dat zij in de laatste der-
tig jaar wel een steeds be-
scheidener plaats heeft ingeno-
men. Nieuwe media, zoals
film, video en computer deden
hun intrede in de beeldende
kunst en kunstenaars begonnen te werken in een
mix van materialen en technieken.

In de cursus proberen we inzicht te krijgen in de
soms moeilijk te doorgronden kunst die dit ople-
vert. Aan de orde komen enkele kunstenaars die in
vrijwel elk museum voor moderne kunst zijn verte-

genwoordigd en aan wie dit
najaar ook verschillende
tentoonstellingen zijn ge-
wijd. Kunstenaars die hun
wortels hebben in de jaren
zestig, toen het concept het
belangrijkste aspect van een
kunstwerk werd en van het
publiek een andere, actieve-
re houding werd gevraagd.
Hun invloed reikt tot op de
dag van vandaag:
– Joseph Beuys (1921-1986)
– ‘Arte Povera’ 
– Christian Boltanski (1944)
– Bruce Nauman (1941)

In Museum Kurhaus Kleve
en Schloss Moyland, doel van onze excursie op 25
oktober, kan werk van deze kunstenaars worden
bekeken (zie pagina 12).

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij
is freelance schrijver/redacteur en doceert momen-
teel kunstgeschiedenis aan Academie Minerva.

‘Mixed Media’
Nieuwe materialen en technieken in de kunst

DAGCURSUS2
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Claes Oldenburg, 
Calico Bunny, 19872



zondag 5 oktober
11.00-13.00 uur
ƒ 12,50
spreker drs Edward Houting
plaats Martinitoren
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Op oude gevels valt vaak van alles
te zien en te lezen. Het leek
Kunst in Zicht  daarom een aar-
dig idee om eens onder deskundi-
ge begeleiding te wandelen langs
gevelstenen in de Groninger bin-
nenstad.

Gevelstenen zijn al honderden
jaren een begrip in voornamelijk stedelijke gebieden.
Zij dienden om reizigers hun plaats van bestemming
te laten vinden of algemene informatie te geven over
diensten, gebouwen en personen. Reeds in de oud-
heid komen bij de Grieken en Romeinen aanduidin-
gen voor zowel op gevels als losstaand. Zij hebben
betrekking op beroepen, verkiezingen of op iets dat
te huur is. Dit gebruik is waarschijnlijk overgenomen
door de bewoners van de lage landen.

Van circa 1550 tot 1800 kennen gevelstenen hier
een bloeiperiode. De oudste exemplaren in de stad

Groningen bevinden zich binnen de
diepenring en enkele direct daar-
buiten. We spreken dan van stenen
uit de zeventiende, sommige zelfs
uit de zestiende eeuw. De meeste
gevelstenen kunnen we vinden op
bijzondere gebouwen, uitspannin-
gen, kerken en gasthuizen. Na elke
verbouwing werd, als het even kon,
door de voogden van een gasthuis
een steen met hun namen bijgezet
in de buitenmuur. Vooral de voog-
den van het Armhuiszittend Con-
vent in de A-Kerkstraat waren daar
kien op. Het Sint Geertruids- en
het Sint Anthonygasthuis en het

Roode Weeshuis hebben naast teksten aardig beeld-
houwwerk boven de poort. Eén van de mooiste is
de gevelsteen van het Anna Varwersgasthuis in de
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Het Groninger Museum
heeft tevens in de loop der tijd een aantal fraaie ge-
velstenen aangekocht of door schenking gekregen,
die bij afbraak van panden anders verloren waren
gegaan.

Edward Houting is vormgever/publicist en auteur
van het boek ‘Gevelstenen in Groningen’ dat in juni
jongstleden is verschenen.

Gevelstenen in Groningen

STADSWANDELING3
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dinsdag 7 oktober
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs Bé Lamberts
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

LEZING4
James MacNeill Whistler

8

Tussen 1863 en 1903 bezocht
de beroemde schilder en etser
James MacNeill Whistler (1834-
1903) verschillende keren Ne-
derland. Whistler, Amerikaan
van geboorte, maar woonachtig
in Parijs en Londen, logeerde
op zijn tochten door het ‘land
van Rembrandt’ onder meer in
Amsterdam, Dordrecht en in
verschillende plaatsen op Wal-
cheren. In het prentenkabinet
van het Rijksmuseum te Am-
sterdam is van 16 augustus tot
en met 9 november een ten-
toonstelling te zien van Whistlers Hollandse werk.
Daarin wordt ook ruime aandacht besteed aan de
invloed die Whistler uitoefende op Nederlandse
kunstenaars zoals Breitner en Witsen.

Kunst in Zicht wil u graag de achtergrondinformatie

bieden voor een bezoek aan
deze tentoonstelling. Daar-
om zal er in de lezing niet al-
leen aandacht worden be-
steed aan Whistler en Hol-
land, maar zal er eerst inge-
gaan worden op het kunst-
klimaat in zijn tijd, Whistlers
jeugdwerk uit Amerika en
zijn beginperiode in Parijs en
Londen. Naast Nederland
oefende Venetië een on-
weerstaanbare aantrekkings-
kracht op Whistler uit en
het werk dat daar ontstaan
is, passeert eveneens de
revue. Voorts zal de invloed
van de Japanse cultuur op de
beeldende kunst in Europa in
het algemeen en op het
werk van Whistler in het bij-
zonder aan de orde komen,

evenals zijn invloed op de symbolisten en de foto-
grafie.

Bé Lamberts is kunsthistoricus. Hij verrichtte
voor zijn doctoraalexamen onderzoek naar James
MacNeill Whistler.

James Abbott MacNeill Whistler, Symfonie in wit II, 1864
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zondag 12 oktober
11.00-13.00 uur
ƒ 12,50
spreker drs Geert Pruiksma
plaats Martinitoren
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

In aansluiting op de lezingen over het stadshart van
Groningen (zie pagina ..) organiseert Kunst in Zicht
een stadswandeling door de ‘huiskamer’ van de stad:
langs onder meer het Waagstraatcomplex van Na-
talini, de Openbare bibliotheek van Grassi en het
Rode Weeshuiscomplex. Stilgestaan wordt bij de
stijlkenmerken van deze recente architectuur en bij
de integratie van deze gebouwen in de bestaande
stedenbouwkundige structuur. Ook zal er gekeken
worden naar de verschillen met bijvoorbeeld de
noordwand van de Grote Markt, waar nog gebou-
wen uit de tijd van de wederopbouw in de jaren vijf-
tig staan. In de toekomstplannen moeten deze wij-
ken voor nieuwbouw; ook hieraan zal aandacht be-
steed worden.

De wandeling kan uiteraard ook worden gelopen
zonder dat de lezingen werden gevolgd.

Geert Pruiksma is architectuurhistoricus. Hij stu-
deerde in af op de stedenbouwkundige vernieuwing
van de Grote Markt en de Oude Boteringestraat.

Wandeling door de ‘huiskamer’

STADSWANDELING5
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Openbare Bibliotheek
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Het Groninger Museum heeft de laatste jaren over-
zichtstentoonstellingen samengesteld van kunste-
naars van De Ploeg. Na Hendrik Nicolaas Werkman,
Hendrik de Vries en Johan Dijkstra is de eer dit na-
jaar aan de schilder/architect Job Hansen (1899-
1960). Museumconservator en samensteller van dit

retrospectief Han Steen-
bruggen zal u een beeld
schetsen van leven en
werk van Job Hansen. 

Hansen is in de ogen van
sommigen een van de
meest interessante avant-
gardisten uit de jaren
twintig. Hij was een fasci-
nerende veelzijdige per-
soonlijkheid, die niet al-
leen werkzaam was als ar-
chitect, maar ook schreef.

In het midden van de jaren twintig waagde hij zich
bovendien aan het schilderen. Met Jan Altink en
Ekke Kleima trok hij er op uit, het Groninger land
op, om te schilderen. Al snel ontwikkelde Hansen
een onmiskenbaar eigen stijl: vlekkerige, bijna abs-
tracte landschappen in heldere kleuren. Hij
schroomde niet om met zijn vingers te schilderen en
werkte met olieverf die hij zo sterk verdunde met
benzine, dat zijn werk de waterige kwaliteit van
aquarellen kreeg. Hendrik Nicolaas Werkman, sterk
in neologismen, bedacht hiervoor de term ‘benzine-
rellen’! In de jaren na de oorlog vestigde Hansen de
belangstelling van Willem Sandberg, directeur van
het Stedelijk Museum in Amsterdam, op zich. Deze
schreef naar aanleiding van Hansens dood: ‘...Elk
schilderij en elk onderdeel daarvan kwam voort uit
een belevenis. Daardoor draagt elk werkstuk het
kenmerk van een onbevangenheid, die voor de bui-
tenstaander kinderlijk mag schijnen, maar die in
wezen de terugveroverde onbevangenheid is van
een vrij mens, misschien een bevrijd mens...’

In de lezing zal het accent liggen op Job Hansen als
schilder en komen zijn architectonische werk en ge-
schriften zijdelings aan de orde.

Han Steenbruggen is conservator moderne kunst
in het Groninger Museum. Hij stelde de overzicht-
stentoonstelling over Job Hansen samen.

10

Job Hansen, Het Blauwborgje, 1927

LEZING6

dinsdag 21 oktober
19.30-21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs Han Steenbruggen
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Ooster-
poort, Tromp-
singel 27
opgave 
Athena’s
Boekhandel,
Oude Kijk in 't
Jatstraat 42

De schilderkunst van Job Hansen

Vrij en onbevangen

6



woensdag 22 oktober
19.30-21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs Geert Pruiksma
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in't Jatstraat 42

Sinds enige jaren wordt de reiziger, die Groningen
via het Emmaviaduct aandoet, bij zijn entree in de
binnenstad verrast door de luxueus aangeklede snel-
weg. Volgens de tekst op een groot bord hebben we
hier te maken met de ontwikkeling van een zoge-
naamde intensiveringszone. Waar we vroeger een
wat rommelig ogend gebied passeerden, verrijst te-
genwoordig imposante nieuwbouw: Frans van
Gools’ hoofdkantoor van de K.P.N. en het Cascade-
complex, ontworpen door de ArchitectenCie. Niet
minder opvallend is het kleurrijke complex van het
Groninger Muse-
um, dat vanaf het
viaduct tussen het
hoofdstation en
de P.T.T.-borg
door even zicht-
baar is. Evenzo
merkwaardig is
het grote zwarte

plein pal voor het eerbiedwaardige oude hoofdsta-
tion. Het centrum lijkt er aan de rij monumentale
kantoorgebouwen een nieuwe stadsmuur bij te krij-
gen, met als overbrugging van de oude stadsgrens
een museum in het water. 
In de omgeving vinden we een opvallende concen-
tratie van ingrepen; sommige algemeen gewaar-
deerd, andere zeer omstreden. Wat zijn de uitgangs-
punten van de coördinatoren van de stedenbouw-
kundige vernieuwing, Rem Koolhaas en Jozef Kleihu-
es? Waarom werden ontwerpen van Giorgio Grassi
voor woontorens in het Verbindingskanaal nooit uit-
gevoerd? Wie ontwierp dat prachtige kantoor van
Niemeijers Tabakfabriek? Hierop wordt deze avond
nader ingegaan. Het botenhuis van roeivereniging
De Hunze, het videopaviljoen annex bushalte van
Koolhaas, het urinoir aan het Kleine der Aa: ze zul-
len allemaal de revue passeren.

Geert Pruiksma is archi-
tectuurhistoricus. Hij stu-
deerde af op de stedenbouw-
kundige vernieuwing van de
Grote Markt en de Oude
Boteringestraat.

De entree van Groningen
Nieuwbouw rond het Verbindingskanaal

LEZING7
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zaterdag 25 oktober
8.00 - 19.00 uur
ƒ 85,00 (inbegrepen: vervoer
per luxe touringcar, 
toegangsprijzen, begeleiding,
documentatie)
begeleiding 
drs Carolien ten Bruggencate
instapplaatsen
Groningen, NS Hoofdstation
(bij de fietsenstalling)
Haren, Motel
Assen, Motel
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Het Duitse plaatsje Kleef, vlakbij Nijmegen, is in
korte tijd twee musea rijker geworden: Museum
Kurhaus en Schloss Moyland. Kunst in Zicht neemt
u graag mee naar deze aanwinsten op het gebied van
de moderne kunst, waar kunst in een fraaie context
van natuur en architectuur wordt gepresenteerd.

Museum Kurhaus is gevestigd in het voormalige Kur-
haus-complex, bestaande uit het Badhotel, een wan-
delgalerij en het Friedrich-Wilhelmsbad. Het negen-
tiende-eeuwse classicistische gebouw, dat aan de be-
roemde barokke tuinen van Johan Maurits van Nas-
sau grenst, raakte in deze eeuw in verval; na de
tweede wereldoorlog was er een schoenenfabriek in
gevestigd en gebruikte Joseph Beuys, die even ver-
derop geboren is, het badgedeelte als atelier.
Walter Nikkels (1940), de Nederlandse typograaf en
ontwerper die ook betrokken was bij Museum Insel
Hombroich, tekende hier voor de totale inrichting
van het museum. Het resultaat is een helder ge

Kleef: 

Museum Kurhaus - Schloss Moyland

EXCURSIE8
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Museum 
Kurhaus 
Kleef
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bouw, waarvan het interieur zich steeds weer opent
naar de beboste helling pal achter het museum en
de uitgestrekte zeventiende-eeuwse tuinen aan de
voorzijde. Het museum herbergt de nalatenschap
van de beeldhouwer Ewald Mataré (1887-1965),
leermeester van Beuys, en de collectie Ackermans,
een verzameling internationale kunst vanaf de jaren
zeventig. Daarin treffen we werken aan van onder
meer Mario Merz, Jannis Kounellis, Christian Bol-
tanski, Gilbert & George, Juan Muñoz en Anselm
Kiefer.

In het neogotische Schloss Moyland tussen Kleef en
Kalkar is sinds eind mei de collectie gehuisvest van
Hans van der Grinten, oud-conservator van het Nij-
meegs Museum Commanderie van Sint Jan, en zijn
broer Franz-Joseph. Deze particuliere verzameling
telt meer dan 50.000 kunstwerken vanaf de Verlich-
ting tot de hedendaagse kunst en omvat schilderijen,
tekeningen, grafiek, sculpturen, foto's, penningen en
kunstnijverheid. Zwaartepunt vormt het werk van
Joseph Beuys, die tot zijn dood huisvriend was van
de familie Van der Grinten en aan wie in het muse-
um een hele verdieping is gewijd. Net als in Museum
Insel Hombroich dient de bezoeker niet te lezen
wat er hangt, maar vooral te kijken; namen, titels en
jaartallen staan alleen vermeld in een boekje.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij
is freelance schrijver/redacteur en doceert momen-
teel kunstgeschiedenis aan Academie Minerva.
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Michelangelo Pistoletto, Venus van de lompen, 1967



zondag 26 oktober
11.00-13.00 uur
ƒ 12,50
spreker drs Geert Pruiksma
plaats Hoofdingang NS Station
(pleinzijde)
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in't Jatstraat 42

Aansluitend op de lezing over de
Verbindingskanaalzone (zie pagina
11) neemt de spreker u mee om
de stedenbouwkundige ontwikke-
lingen ter plekke te bekijken en
van commentaar te voorzien. De
P.T.T.-borg, het Cascadecomplex
waarin onder meer het archief ge-
huisvest zal worden, het Gronin-
ger Museum, het botenhuis van De
Hunze, het videopaviljoen/de bus-
halte van Rem Koolhaas, het uri-
noir van Erwin Olaf, ze liggen alle-
maal op de route en zullen aan een kritisch oog on-
derworpen worden.

Evenals bij de vorige stadswandeling geldt ook hier:
deelname is uiteraard mogelijk zonder de lezing
eerst bijgewoond te hebben.

Geert Pruiksma is architectuurhistoricus. Hij stu-
deerde af op de stedenbouwkundige vernieuwing
van de Grote Markt en de Oude Boteringestraat.

Van station naar urinoir
Wandeling langs nieuwbouw rond het Verbindingskanaal

STADSWANDELING9

14 bijschrift

9



woensdag 29 oktober
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
spreker ir Marc van der Zwet
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s
Boekhandel,
Oude Kijk in 
’t Jatstraat 42

Het Noorderplantsoen is een waardevol park. Voor
mensen om te wandelen, te fietsen of om gewoon
rustig op een bankje te zitten. Maar ook voor dieren
en planten die aan de rand van het centrum in het
park goede leefmogelijkheden hebben. Enkele jaren
geleden werd het Noorderplantsoen al gesloten
voor doorgaand autoverkeer. Nu is het tijd voor

een grondige herinrichting. Kunst in Zicht heeft de
projectleider die hiervoor verantwoordelijk is ge-
vraagd om de plannen uit de doeken te doen.

Het Noorderplantsoen is in verschillende fasen aan-
gelegd, onder meer naar een ontwerp van Hendrik
Copijn (1842-1923) uit 1881-1884. Het plan werd
gerealiseerd op de voormalige bastions, in de zoge-
naamde Engelse landschapsstijl. Die is te herkennen
aan een asymmetrische aanleg, open parkruimtes,
grote bijzondere bomen, slingerende paden, zacht-
glooiende gazons en zichtlijnen in combinatie met
hoogteverschillen. De afgelopen decennia zijn in het
park te veel bomen en heesters geplant die de ruim-
telijkheid en zichtlijnen tenietdoen. In de lezing zal

worden uiteengezet welke ingrepen plaatsvin-
den om de oorspronkelijke structuur van het
park voor de toekomst veilig te stellen en de
historische stijlkenmerken weer herkenbaar
te maken. Tevens zal aandacht worden be-
steed aan de reconstructie van bepaalde plek-
ken in het park, de herinrichting van de paden
en wegen, de beplanting en de ecologische
waarden.

Marc van der Zwet is ontwerper/project-
leider bij Copijn Utrecht Tuin- en Landschaps-
architecten bv. 

Noorderplantsoen op de schop
Geschiedenis en herinrichting van een stadstuin

LEZING10
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Noorderplantsoen
Copijn Utrecht
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dinsdag 4, 11, 18 
en 25 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 50,00/ƒ 12,50 per avond
spreker
drs Carolien ten Bruggencate
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in't Jatstraat 42

Veel mensen raken het spoor bijster
bij kunst uit recentere tijden. Dat is
niet verwonderlijk, want de beel-
dende kunst ontwikkelt zich niet
volgens een eenvoudig lineair pa-
troon van actie en reactie, maar ver-
toont een complex beeld van gelijk-
tijdige tendensen, dat moeilijk te
overzien is als je er niet van enige
afstand naar kunt kijken.

In deze cursus pakken we de draad
van de geschiedenis van de twintig-
ste eeuwse kunst op rond 1940. Eu-
ropa heeft haar leidende rol op het
gebied van de beeldende kunst afge-
staan aan New York. Daar ontwik-
kelt zich de eerste echt Amerikaan-
se kunststroming die toonaangevend wordt, het Ab-
stract expressionisme. Gelijktijdig manifesteert zich

in Europa een abstracte tendens, die
onder de noemer Informele kunst gevat
wordt. In de jaren vijftig proberen som-
mige kunstenaars vervolgens de band
met de werkelijkheid te herstellen. In-
trospectie maakt plaats voor een omar-
ming van de alledaagse banale realiteit
(Pop art). Anderen trekken zich terug in
het onderzoek naar elementaire aspec-
ten van beeldende kunst, zoals vorm,
structuur, maat, ruimte en gewicht (Mi-
nimal art).
Deze cursus is bedoeld om u wegwijs te
maken in dit pluriforme geheel. In vier
lessen zullen achtereenvolgens behan-
deld worden:
– Abstract expressionisme in Amerika
en Informele kunst in Europa
– Pop art
– Nouveau réalisme, Zero, Fluxus en
aanverwante tendensen in Europa
– Postpainterly abstraction en Minimal
art

Carolien ten Bruggencate is kunst-
historicus. Zij is freelance schrijver/re-

dacteur en doceert momenteel kunstgeschiedenis
aan Academie Minerva.

Van abstractie naar realisme
Kunst tussen 1940 en 1970

LEZINGEN11
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Robert Rauschenberg, 
Odalisk, 1955-'58
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woensdag 12 en 19 november
19.30-21.30 uur
ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond
spreker drs Anja Reenders
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave 
Athena’s
Boekhandel,
Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42

De Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright
(1867-1959) staat op eenzame hoogte in de archi-
tectuurgeschiedenis. Hij heeft een onuitwisbare in-
vloed uitgeoefend op het gebied van architectuur en
design, zowel in Amerika als in Europa.

Wrights architectuur is steeds vernieuwend ge-
weest. Zo propa-
geerde hij, samen
met andere
avantgardistische
architecten rond
de eeuwwisseling
beton, geprefa-
briceerd beton-
steen en pleister-
lagen van cement
als nieuwe mate-
rialen voor de
bouwkunst. Met
gebouwen als

Larkin Building in Buffalo (1904) en de Unity Church
in Oak Park (1906) bracht hij een schok teweeg in
Europa door zijn gedurfde krachtige uitwerking van
dit tot dan toe versmade materiaal.

Naast het Guggenheim Museum in New York beho-
ren de ‘prairiehuizen’ tot zijn meest bekende werk:
in hun omgeving verankerde, vrijstaande huizen met
uitstekende daken, horizontale raamstroken en flexi-
bele plattegronden rond een centrale schoorsteen.
Wright ontwikkelde hiermee een eigen bouwfiloso-
fie waarin hij zocht naar de ideale wisselwerking tus-
ssen het gebouw en zijn omgeving. Hij werd hier-
door de grondlegger van de organische bouwkunst.

In de tweede lezing komt de invloed van Wright op
de Nederlandse architectuur en kunstnijverheid aan
de orde. H.P. Berlage noemde Wright de talentvol-
ste architect van Amerika en hield na zijn reis in
1911 door de Verenigde Staten verschillende lezin-
gen over diens werk. Ook H.Th. Wijdeveld was een
vurig pleitbezorger van Wright in Nederland; dankzij
hen kwam het werk van de Amerikaanse architect
keer op keer onder de aandacht van Nederlandse
ontwerpers.

Anja Reenders is architectuurhistoricus, gespecia-
liseerd in de architectuur van de eerste helft van
deze eeuw.

Frank Lloyd Wright

LEZINGEN12
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Frank Lloyd Wright,
Falling Water, 

Bear Run, 1936

12



zaterdag 15 november en
zondag 16 november
vertrek zaterdag 7.00 uur
terugkomst zondag 20.00 uur
instapplaatsen
Groningen NS Hoofdstation
Haren, Motel
Assen, Motel
kostenƒ 250,00/ƒ 235,00 voor 
donateurs (inclusief vervoer per
luxe touringcar, 1 overnachting
met ontbijt, toegangsprijzen,
kunsthistorische begeleiding en
documentatie)
toeslag één-persoons kamer
ƒ 50,– p.p.
begeleider
drs Carolien ten Bruggencate
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42
vóór 1 november

Gent staat in het najaar in het teken van de groots
opgezette tentoonstelling Paris-Bruxelles/Brussel-Parijs,
die eerder al te zien is geweest in Musee d'Orsay te
Parijs. Kunst in Zicht grijpt dankbaar de gelegenheid
aan om deze aantrekkelijke Vlaamse stad te bezoe-
ken.

Reisschema (wijzigingen voor-
behouden)

Zaterdag 29 november
Om geen tijd te verliezen ver-
trekken we vroeg en reizen we
rechtstreeks naar Gent, de
hoofdstad van Oost-Vlaanderen.
Rond het middaguur hopen we
te arriveren bij het Museum voor
Schone Kunsten, waar de ten-
toonstelling Paris-Bruxelles/Brussel-
Parijs wordt gehouden.

Deze tentoonstelling belicht de vele artistieke uit-
wisselingen en verbanden tussen de Franse en de
Belgische kunst in de tweede helft van de negentien-
de eeuw. Ze laat zien hoe tussen de twee buurlan-
den een wisselwerking ontstond op het vlak van de
kunsten, in één van de boeiendste periodes uit de
kunstgeschiedenis. Onderzocht wordt waarom zo-
vele Fransen in België kwamen werken en wat de
Belgische kunstenaars naar de lichtstad trok. Hoe
het Franse realisme en impressionisme in België
werden ontvangen en hoe het Belgisch symbolisme
en de art nouveau in Franse kunstkringen werden
bewonderd. De tweede helft van de negentiende
eeuw wordt gekenmerkt door een diepgaande inte-

Gent: stad van het Lam Gods in het teken
van de negentiende eeuw

EXCURSIE13
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Sint Baafskathedraal,
Gent
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gratie van de kunsten. De tentoonstelling omvat dan
ook alle kunstdisciplines. Werken van belangrijke
kunstenaars als Courbet, Rops, Meunier, Monet,
Manet, Ensor, Seurat, Van Rysselberghe, Khnopff,
Gauguin, Rodin, Minne, Horta en schrijvers als
Hugo, Baudelaire en Zola spelen de hoofdrol.
Na het bezoek aan deze tentoonstelling zoeken we
ons hotel op, dat in het centrum van de stad ligt. 's
Avonds bent u vrij om ergens te genieten van de
Vlaamse keuken of zo maar wat te slenteren door
de prachtige middeleeuwse binnenstad.

Zondag 30 november
’s Zondags bieden wij u keuze uit drie mogelijkhe-
den. Geef bij uw inschrijving op aan welke twee on-
derdelen u wilt deelnemen:

10.00 -12.00 uur: een stadswandeling met een des-
kundige gids. Vanuit het Citadelpark, met beeld-
houwwerken uit de negentiende en twintigste eeuw,
wandelt u door de Kunstlaan langs diverse art nou-
veau-panden. De tocht voert verder naar het Sint-
Pietersplein, een schitterend voorbeeld van Frans
classicisme. Vervolgens ligt de Boekentoren van
Henry van de Velde op de route en het Kunstencen-
trum Vooruit, een typisch volkshuis van rond de
eeuwwisseling. Eindpunt is de Sint-Annakerk, een
merkwaardig monument in eclectische stijl gebouwd

in de periode 1856-1862, met binnen belangrijke
muurschilderingen en neogotische kunstvoorwer-
pen.
10.00 -12.00 uur: bezoek aan het Museum voor Sier-
kunst. Het Museum voor Sierkunst bezit één van de
mooiste art nouveau collecties van België. Het mu-
seum organiseert in het kader van de tentoonstelling
Paris-Bruxelles/Brussel-Parijs een speciale presenta-
tie van zowel de uitbundige art nouveau met haar
florale motieven en vloeiend lijnenspel als de meer
constructieve richting van de 1900-stijl. Te zien is
onder meer werk van Henry van de Velde, Victor
Horta en van de Nederlanders Hendrik Petrus Ber-
lage en Jan Eissenloeffel.

13.00 -15.00 uur: bezichtiging van het altaarstuk met
de Aanbidding van het Lam Gods van Hubert en Jan
van Eyck. Dit veelluik in de Vijd Kapel van de Sint-
Baafskathedraal dateert uit 1426-1432 en stelt de
verheerlijking voor van de verlossing van de mens-
heid door Christus’ offer. Pater Alfons Lieven Dier-
ick, die al jaren lang leeft en werkt in de nabijheid
van het Gentse altaarstuk en vorig jaar een boek
met prachtige detailfoto's publiceerde, zal ons een
toelichting geven.
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Edouard Manet, Het balkon, 1869
(detail)



Naast een absoluut menselijk schoonheidsideaal
heeft de cultuur van het antieke Griekenland ook
een groot scala aan vreemde wezens en akelige
beesten voortgebracht. De aaibaarheidsfactor ver-
schilt per soort: het vliegend paard Pegasus is beslist
een heel lief postmodern huisdier. Sprookjesachtige
zeewezens hebben weer hun geheel eigen, ietwat
waterige charme. Daarentegen zal niemand spontaan
verlangen naar direct contact met de zeskoppige
Skylla die Odysseus het leven zo zuur maakte. Een
ontmoeting met een Harpij - volgens sommigen fe-
ministe avant la lettre - roept bij een eenvoudig ster-
veling ook niet veel enthousiasme op.

Al deze fabeldieren en fantastische schepsels wor-
den nu nog slechts waargenomen in verschillende
vormen van beeldende kunst. Kunstenaars openen
tot in onze tijd nog steeds graag af en toe de hokken
en de kooitjes van de tijd waarin antieke wezens zit-
ten opgesloten. Dan rennen, vliegen of zwemmen ze

weer rond als symbool van een absurde werkelijk-
heid.

Mevrouw A. van Arragon is classica. Zij doceert
klassieke talen aan het Praedinius Gymnasium in
Groningen.
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Kop van griffioen,
Olympia, 7e eeuw

voor ChristusLEZING14

woensdag 26 november
19.30-21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs A. van Arragon
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Mooie monsters
Fantasiewezens uit de klassieke oudheid
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dinsdag 2 december
19.30-21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs Marieke Zwaving
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In juni 1995 reisde Kunst in Zicht met een bus vol
belangstellenden naar Berlijn om het Rijksdagge-
bouw te bewonderen dat door Christo en zijn
partner Jeanne-Claude net was ingepakt. Nu, twee
jaar later, is er in de Witte Villa in Park Sonsbeek
te Arnhem een tentoonstelling te zien van het
werk van deze verpakkingskunstenaars (4 oktober
tot en met 18 januari 1998). Reden voor Kunst in
Zicht om de dia's eens te vertonen van de Wrapped
Reichstag, dat waarschijnlijk het laatste verpakkings-
kunstwerk zal zijn geweest; kort geleden kondigde
Christo namelijk aan met deze voor hem zo type-
rende artistieke uitingsvorm te stoppen.

Christo en Jeanne-Claude werden allebei op dezelf-
de dag geboren: 13 juni 1935. Christo (Javacheff) in
Gabrovo, Bulgarije en Jeanne-Claude (de Guillebon)
in Casablanca, Marokko. Sinds 1964 wonen ze in
New York. De kunstenaars verheffen gebouwen,
land, zee en lucht tot kunstwerken en maken daar-

voor gebruik van duizenden meters stof en touw.
Alle projecten van Christo en Jeanne-Claude wor-
den door henzelf gefinancierd; ze aanvaarden geen
enkele vorm van publieke of particuliere sponsoring.

In de lezing blikken we terug op de carrière van
Christo en proberen we zijn werk te plaatsen in de
tijd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de nieu-
we plannen van Christo.

Marieke Zwaving studeerde Kunstgeschiedenis en
Kunst en kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Zij is beleidsmedewerker bij de Dienst Cul-
tuur van de Gemeente Groningen.

De laatste verpakking
Terug- en vooruitblik op het werk van Christo

LEZING15
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Christo en Jeanne-
Claude, Ingepakte

Rijksdag, 
24 juni 1995
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dinsdag 9 en 16 december
19.30 - 21.30 uur
ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond
spreker drs Johan Westerman
plaats Blauwe Zaal, 
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Bij beeldende kunst denken we gewoontegetrouw
vooral aan schilderkunst, beeldhouwkunst en grafiek.
Gezien de ontwikkelingen van de laatste dertig,
veertig jaar is dat echter een te strikte afbakening
van het terrein; film en video zijn inmiddels niet
meer weg te denken media in de moderne kunst.
Daarom wil Kunst in Zicht de aandacht eens richten
op de geschiedenis van de film. We beginnen met
twee periodes waarin sprake is van een duidelijke
wisselwerking tussen film en autonome kunst.

Op de eerste avond worden
fragmenten vertoond uit de
film Un Chien Andalou (1929)
van de Spaanse regisseur Luis
Buñuel. Het scenario voor
deze film, waarin bloedstollen-
de beelden voorkomen, werd

mede geschreven door de schilder Salvador Dali. De
film bevat weinig logica en is een perfect voorbeeld
van het 'automatisch schrijven' zoals dat ook werd
gebezigd door de surrealistische kunstenaars. Surre-
alisme kan ook teruggevonden worden in de films
van Nicholas Roeg, die door zijn soms zwaar asso-
ciatieve beeldgebruik de kijker danig in verwarring
kan brengen.

De tweede avond is gewijd aan het Postmodernisme
in de film, dat geïllustreerd wordt met fragmenten
uit onder meer Blue Velvet (David Lynch), Pulpfiction
en From Dusk till Dawn (Quinten Tarantino). In de
jaren tachtig kun je eigenlijk niet meer spreken van
een wisselwerking tussen autonome kunst en film.
Zoals de term postmodernisme impliceert, is er af-
gerekend met het modernisme, dat wil zeggen met
kunst die zich als absoluut ongebonden presenteert.
Originaliteit heeft plaatsgemaakt voor onverhuld
eclecticisme, stijl is verruild voor citaat. Ook in de
film is vaak een overdadige citatendrang aanwezig en
wordt vrijelijk gespeeld met de verworvenheden van
verschillende genres. Kitsch, ornamentiek, ironie,
banaliteit en cliché's zijn troef.

Johan Westerman studeerde geschiedenis en
film- en televisiewetenschap. Momenteel doceert hij
filmgeschiedenis aan Academie Minerva.

Film – Kunst
Surrealisme en Postmodernisme in de film

LEZINGEN16
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Luis Buñuel, Un Chien Andalou, 1929
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woensdag 10 december
19.30-21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs Bart Assies
plaats Blauwe Zaal,
Cultureel Centrum 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In het Rijksmuseum te Amsterdam is deze winter
een groot overzicht van de Nederlandse landschaps-
schilderkunst uit de achttiende en negentiende eeuw
te zien: Langs velden en wegen. De verbeelding van het
landschap in de achttiende en negentiende eeuw
(28 november tot en met 3 maart 1998). Naar aan-
leiding van deze belangwekkende tentoonstelling zal
Kunst in Zicht een lezing organiseren waarin ver-
schillende aspecten van de landschapsverbeelding uit
deze periode aan de orde komen.

De negentiende-eeuwse landschapsschilderkunst
met de schilders uit de Romantiek en de Haagse
School mag zich al enige tijd verheugen in een grote
belangstelling. De landschappen uit de achttiende
eeuw zijn daarentegen veel minder bekend. Naast
grote negentiende-eeuwse meesters als Schelfhout,
Koekkoek en Breitner wordt daarom aandacht be-
steed aan idealiserende, italianiserende landschappen
van kunstenaars als Moucheron en Van Huysum, en

aan de behangschilderingen van Andriessen. Het ver-
haal voert ons langs idyllische landschappen, roman-
tische verbeeldingen met natuurgeweld en het ver-
trouwde polderlandschap. De evolutie van het genre
wordt gevolgd tot aan het expressionisme en poin-
tillisme rond 1900, vertegenwoordigd door Van
Gogh, Toorop, Mondriaan en Gestel. Leidmotief van
de lezing zal de wisselwerking tussen het geïdeali-
seerde en het realistisch weergegeven landschap
zijn.
De lezing vormt een grondige en inspirerende voor-
bereiding op een bezoek aan de tentoonstelling.

Bart Assies is kunsthistoricus en houdt zich sinds
enkele jaren intensief bezig met de landschapsschil-
derkunst.

Langs velden en wegen
De verbeelding van het landschap in de achttiende en negentiende eeuw

LEZING17
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George Hendrik
Breitner, 

Gezicht op het
Oosterpark, 

ca. 1887-1891
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Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het ver-
breiden van kennis over beeldende kunst, architec-
tuur en archeologie om belangstelling voor kunst bij
zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe
organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en
excursies, waarin zowel historische als actuele on-
derwerpen op het gebied van beeldende kunst, ar-
chitectuur en archeologie aan de orde komen en
aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellin-
gen.
Alle lezingen, wandelingen en excursies worden ver-
zorgd door deskundige docenten, voor het meren-
deel kunsthistorici, historici en archeologen. De le-
zingen worden geïllustreerd met dia’s.

Inschrijving
Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en ex-
cursies 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 ten name van de Stichting
Kunst in Zicht, Groningen.

– telefonisch via 050-318 86 51
rechtstreeks: maandag, dinsdag en donderdag van

9.30 - 13.00 uur, via het antwoordapparaat: buiten
kantooruren. Voor betalingswijze zie boven.

– 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 programmaon-
derdeel. 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 heb-
ben een streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal
voor de donateurs een lezing of excursie georgani-
seerd. Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaar-
lijks het programmaboekje met het complete over-
zicht en eventuele aanvullende informatie over de
activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen dona-

Organisatie
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teurs kortingen van 10% op de prijzen van lezingen,
stadswandelingen en ééndaagse excursies. Voor
meerdaagse excursies geldt een aparte kortingsrege-
ling.
Voor minimaal ƒ 25,- per cursusjaar (1 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 aan-
meldingsformulier op pagina 29 of 31 in te sturen.
Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers,
tel 050-318 86 51 (maandag 9.30-13.00 uur recht-
streeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat;
u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld)

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 bemiddelen wij al voor ruim
30 instellingen in Noord-Nederland. In het docen-
tenbestand van Kunst in Zicht zijn meer dan 100 do-
centen opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer
diverse terreinen. Dat betekent dat het aantal on-
derwerpen, dat aangeboden kan worden, vrijwel on-
beperkt is. Behalve lezingen, wandelingen en excur-

sies kunnen cursussen van iedere gewenste lengte,
over ieder gewenst onderwerp, op maat worden af-
geleverd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Carolien ten Bruggencate, tel 050-318 86 51 (maan-
dag en dinsdag 9.30-13.00 uur rechtstreeks/buiten
deze uren via het antwoordapparaat; u wordt dan
zo spoedig mogelijk teruggebeld).
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Voor al uw lijstwerk

Zeefdrukken van Corneille, Herman Brood,
Fon Klement etc.

tegen inlevering van deze bon 

10% korting
op inlijstwerk

Corneille-kalender 1998
voor Kunst in Zicht-lezers

van ƒ 59,95 voor ƒ 49,95

deco
HOME

FRANS DATEMA
Verlengde Hereweg 48-54
9722 ae Groningen (Helpman)

telefoon 050-525 2829
fax 050-526 76 14

PORTRETTEKENEN/
SCHILDEREN

STILLEVENSCHILDEREN

Curssussen
op atelier

start: september ’97 en januari ’98
Inl.Dorien Kuiper

telefoon 050- 313 53 30
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Word
nu
donateur

Voor minimaal ƒ25.–/ƒ40,– voor (echt)paren per jaar steunt u de veelheid aan ac-

tiviteiten 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 pro-

grammaboekje.

Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro 

toegestuurd.

Ja, ik word/wij worden donateur

naam

adres

postcode / plaats

telefoon

datum betaling

keuze gratis lezing of stadswandeling

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen
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De Beeltenis
Lessen en workshops

in Nederland
de Belgische Ardennen
Noord Frankrijk
Ierland
en Bulgarije

Beeldhouwen en schilderen in opdracht
Monumentale kunst, kleinplastiek, portret

Marianne J. Jansen
Marjoleinstraat 61   9731 DD Groningen 
telefoon (050) 542 07 39

A
telier D

e Beeltenis

l a n d k a a r t e n  &  r e i s g i d s e n

Als enige boekhandel in het
noorden van Nederland 
gespecialiseerd in reis-,
wandel- en fietsgidsen.

Naast topografische kaarten
alle soorten landkaarten,
wandel- en fietskaarten

van bijna de hele wereld.

Oude Kijk in ’t Jatstraat 32
9712 EK Groningen

telefoon 050 - 312 69 50



Naam Dhr/Mw

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Handtekening

normaal donateur jongere totaal

1 Een nieuwe ‘huiskamer’ ... x ƒ 25,00 ... x ƒ 22,50 ... x ƒ 20,00 ƒ............
2 Mixed Media ... x ƒ 50,00 ... x ƒ 45,00 ... x ƒ 40,00 ƒ............
3 Gevelstenen in Groningen ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
4 James MacNeill Whistler ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
5 Wandeling door de ‘huiskamer’ ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
6 Job Hansen ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
7 De entree van Groningen ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
8 Kleef ... x ƒ 85,00 ... x ƒ 76,50 ... x ƒ 68,00 ƒ............
9 Van station naar urinoir ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............

10 Noorderplantsoen op de schop ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
11 Van abstractie naar realisme ... x ƒ 50,00 ... x ƒ 45,00 ... x ƒ 40,00 ƒ............
12 Frank Lloyd Wright ... x ƒ 25,00 ... x ƒ 22,50 ... x ƒ 20,00 ƒ............
13 Gent ... x ƒ250,00 ... x ƒ235,00 ... x ƒ225,00 ƒ............
14 Mooie monsters ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
15 Christo. De laatste verpakking ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
16 Film – Kunst ... x ƒ 25,00 ... x ƒ 22,50 ... x ƒ 20,00 ƒ............
17 Langs velden en wegen ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............

administratiekosten ƒ    2,50

totaal ƒ............
29

Inschrijf-
formulier

Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in Zicht,
Postbus 1181, 9701 BD Groningen.
Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag, vermeer-
derd met ƒ 2,50 administratiekosten, over op 
giro 4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht, Groningen.

U bent ingeschreven voor een lezing, cursus, wandeling
of excursie zodra wij uw inschrijfformulier én uw 
betaling hebben ontvangen. U krijgt het inschrijfbewijs
dan toegestuurd.
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In het hart van Groningen:
– een brede opleiding
– met klassieke talen
– een goede begeleiding
– en veel culturele activiteiten

Turfsingel 82  9711 VX Groningen
telefoon 050-(3)120 559

Praedinius
G Y M N A S I U M

Cadena Licra
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Inschrijf-
formulier

Naam Dhr/Mw

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Handtekening

normaal donateur jongere totaal

1 Een nieuwe ‘huiskamer’ ... x ƒ 25,00 ... x ƒ 22,50 ... x ƒ 20,00 ƒ............
2 Mixed Media ... x ƒ 50,00 ... x ƒ 45,00 ... x ƒ 40,00 ƒ............
3 Gevelstenen in Groningen ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
4 James MacNeill Whistler ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
5 Wandeling door de ‘huiskamer’ ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
6 Job Hansen ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
7 De entree van Groningen ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
8 Kleef ... x ƒ 85,00 ... x ƒ 76,50 ... x ƒ 68,00 ƒ............
9 Van station naar urinoir ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............

10 Noorderplantsoen op de schop ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
11 Van abstractie naar realisme ... x ƒ 50,00 ... x ƒ 45,00 ... x ƒ 40,00 ƒ............
12 Frank Lloyd Wright ... x ƒ 25,00 ... x ƒ 22,50 ... x ƒ 20,00 ƒ............
13 Gent ... x ƒ250,00 ... x ƒ235,00 ... x ƒ225,00 ƒ............
14 Mooie monsters ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
15 Christo. De laatste verpakking ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............
16 Film – Kunst ... x ƒ 25,00 ... x ƒ 22,50 ... x ƒ 20,00 ƒ............
17 Langs velden en wegen ... x ƒ 12,50 ... x ƒ 11,25 ... x ƒ 10,00 ƒ............

administratiekosten ƒ    2,50

totaal ƒ............

Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in Zicht,
Postbus 1181, 9701 BD Groningen.
Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag, vermeer-
derd met ƒ 2,50 administratiekosten, over op 
giro 4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht, Groningen.

U bent ingeschreven voor een lezing, cursus, wandeling
of excursie zodra wij uw inschrijfformulier én uw 
betaling hebben ontvangen. U krijgt het inschrijfbewijs
dan toegestuurd.



Geef uw familie of vrienden eens een lezing, wande-
ling of excursie van Kunst in Zicht.
Op de Kunst in Zicht-cadeaubon kan elke gewenste

waarde ingevuld
worden, al naar ge-
lang de prijs van het
programma-
onderdeel.
De  bon is verkrijg-

baar op het kantoor van Kunst in Zicht: Noorder-
buitensingel 11 (maandag tot en met donderdag van
9.30 tot 13.00 uur). De cadeaubon kan ook telefo-
nisch besteld worden 050-318 86 51.

Kunst in Zicht: verrassend present

Cadeau verzinnen? Koud kunstje.
Een Kunst in Zicht-cadeaubon!
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