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De activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht 

worden mede mogelijk gemaakt door: Athena’s 

Boekhandel, Groningen 

samenstelling inhoud 

Carolien ten Bruggencate, Anna Keiler 

vormgeving Peter Kruit, Hans Lakerveld druk 

Volharding Groningen 
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Kunst in Zicht stelt zich onder meer ten doel kunst-

historici aan werk te helpen. 

Nieuwe gezichten 

Het najaarsprogramma van Kunst in Zicht is zo 

omvangrijk dat er slechts één pagina overblijft voor 

een voorwoordje. Het afgelopen seizoen mochten we 

weer vele deelnemers bij onze activiteiten begroeten. 

Nieuw was de samenwerking met Museum De 

Buitenplaats te Eelde. De lezingen die daar werden 

gehouden te midden van de tentoongestelde werken, 

werden bijzonder goed bezocht. Het experiment wordt 

dan ook in het najaar voortgezet. 

Prijsverhoging 

Door de gestegen kosten is Kunst in 

Zicht helaas genoodzaakt om de 

prijzen van haar activiteiten te ver-

hogen. De prijsverhoging stelt ons in 

staat om de kwaliteit van ons 

programma te waarborgen. 

Ook met Athena’s Boekhandel, sponsor van het eerste 

uur, organiseert Kunst in Zicht bij aanvang van het 

nieuwe seizoen een gezamenlijke lezing. Schrijver Ad 

de Visser belicht de beeldende kunst na 1945, naar 

aanleiding van zijn pas verschenen boek De Tweede 

Helft. 

Verder is het najaarsprogramma vrijwel uitsluitend 

gevuld met onderwerpen die aansluiten bij lopende 

tentoonstellingen of actuele ontwikkelingen. Net als in 

het voorjaar bevinden zich onder de docenten veel 

nieuwe gezichten. Dat doet ons genoegen, want 

Het team van medewerkers is eveneens uitgebreid, 

nadat een van de vrijwilligers vanwege een baan was 

vertrokken. Anna Keiler voorziet ons al een half jaar 

van alle informatie over tentoonstellingen en nieuwe 

musea en stelt mede het programma samen. Martin 

Holtkamp heeft u in het voorjaar regelmatig als gast-

heer bij onze activiteiten kunnen ontmoeten. De 

nieuwe bestuursleden Katinka Fennema (assessor) en 

Marnix Pool (penningmeester) geven Kunst in Zicht 

eveneens nieuwe impulsen. 

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Kunst in Zicht 

al sinds een jaar te vinden is op Internet. Wilt u 

informatie over onze lezingen, stadswandelingen en 

excursies opzoeken maar u bent het programmaboekje 

kwijt, dan kunt het programma altijd aantreffen op 

internet-adres http://www.goliath.nl/kunstin- zicht. Vele 

geïnteresseerden gingen u al voor. 

Carolien ten Bruggencate juli 1998 
 

http://www.goliath.nl/kunstin-zicht


 

Lezingen in De Buitenplaats te Eelde 

Omdat de lezingen in Museum De 

Buitenplaats een succes bleken te zijn zet 

Kunst in Zicht deze activiteiten in 

samenwerking met het museum voort. De 

lezingen gaan over de kunst die op dat 

moment te zien is in het museum en zij 

vinden plaats in de tentoonstellingsruimte. 

Zo wordt de unieke gelegenheid geboden 

om op locatie, te midden van de 

tentoongestelde kunstwerken, 

achtergronden te vernemen uit monde 

van diverse deskundigen. 

Museum De Buitenplaats te Eelde 

19.30 - 21.30 uur ƒ 15,00 per lezing 

opgave Kunst in Zicht, schriftelijk (zie 

inschrijfformulier op p) of telefonisch 

050 - 318 86 51 

openbaar vervoer buslijn 52, 18.50 

uur vanaf het Hpofdstation NS in 

Groningen 

donderdag 17 september 

De Losgezongen Toets 
spreker drs Carolien ten Bruggencate Na De Veelheid 

en De Grijpbare Vorm brengt Museum De Buitenplaats 

dit najaar opnieuw kunst onder een 

gemeenschappelijke noemer. De breed opgezette 

tentoonstelling De Losgezongen Toets omvat werken 

van figuratieve schilders als Gerrit Benner, Kees van 

Bohemen, Jeroen Krabbé en Leo Schatz, en beelden 

van Mari Andriessen en Theresia van der Pant. Deze 

kunstenaars verschaffen de kijker als het ware een 

kijkje in het maakproces en gebruiken de zichtbare 

toets ook als expressiemiddel. In de lezing worden de 

exposerende kunstenaars geplaatst tegen de 

achtergrond van de geschiedenis en de waardering 

van het zichtbare handschrift. 

donderdag 12 november 

Organische architectuur 
spreker drs Geert Pruiksma 

De lezing over de bouwstijl van het museum trok in het 

voorjaar zoveel bezoekers dat we besloten heb 

ben deze lezing te herhalen. Museum De 

Buitenplaats is om zijn opmerkelijke 

architectonische vormgeving al een 

bezoek waard. Het gebouw is ontworpen 

door het architectenduo Alberts en 

Van Huut, dat ook tekende voor onder meer het 

kantoor van de Gasunie in Groningen en het ING- 

hoofdkantoor in Amsterdam. Hun bouwstijl wordt 

aangeduid als ‘organische architectuur’. In de lezing 

worden de uitgangspunten van deze stijl uiteengezet 

en het museumgebouw in detail besproken. 

donderdag 21 januari (onder voorbehoud) 

Ernst van de Wetering in gesprek 

met Diederik Kraaijpoel 
Museum De Buitenplaats huldigt Diederik Kraaijpoel 

ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag met 

een tentoonstelling van diens werk. De laatste jaren 

is Kraaijpoel vooral bekend geworden door publi- 

caties als De Nieuwe Salon en Was jackson Pollock 

kleurenblind? waarin hij zich onder meer als pleit- 

bezorger van de figuratieve kunst opstelde. Ernst 

van de Wetering, hoogleraar kunstgeschiedenis aan 

de Universiteit van Amsterdam en medeauteur van 

de tentoonstellingscatalogus, treedt deze avond in 

gesprek met Kraaijpoel. Ongetwijfeld weet Van de 

Wetering de welbespraakte schilder een aantal 

prikkelende uitspraken te ontlokken. 

 



 

Een koninklijk cadeau 
Dijkstra’s ramen in het Academiegebouw 

zaterdag 12 september 

14.00 - 16.00 uur 

In het voorjaar organiseerde Kunst in Zicht in 

samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen 

ƒ 15,00 

spreker dr Kees van der Ploeg 

plaats Aula van het Academie-

gebouw, Academieplein opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk 

in ’t Jatstraat 42 

een wandeling langs kunstvoorwerpen in het Acade- 

miegebouw en de panden daaromheen. Als vervolg 

daarop presenteert Kunst in Zicht op Open-Monu- 

mentendag een lezing, waarin dieper wordt ingegaan 

op de ramen in de aula van het Academiegebouw. 

De lezing door Kees van der Ploeg wordt ter plekke 

gehouden. 

Wie wel eens een 

plechtigheid in de 

aula van de uni- 

versiteit bijwoont, 

hoeft zich nooit 

te vervelen. Is de 

spreker slaapver- 

wekkend, dan is 

er altijd nog veel 

te bekijken. Zoals de wandschildering achter het 

spreekgestoelte, die is vervaardigd door Matthijs 

Röling en Wout Muller. Maar er is nog een andere 

bezienswaardigheid van formaat: de gebrandschilder- 

de ramen, die de Ploeg-kunstenaar Johan Dijkstra 

ontwierp. Dijkstra ontving de eerste opdracht van 

koningin Wilhelmina, die een raam wilde schenken 

aan de universiteit die haar in 1914 een eredocto- 

raat had toegekend. Later werd besloten ook de 

vier andere ramen van de aula door Dijkstra van 

gebrandschilderd glas te laten voorzien. De lezing 

behandelt de opdrachtverlening, het ontstaanspro- 

ces, de voorstellingen en de stijl van werken. Ook 

de ramen van Dijkstra in het stadhuis komen aan 

bod. 

Kees van der Ploeg is universitair docent kunstge-

schiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 

Hij publiceerde onder meer over het monumentale 

werk van Johan Dijkstra en over de wandschildering in 

de aula. 

Johan Dijkstra, Gebrandschilderde ramen in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

 



 

De Tweede Helft 
Beeldende kunst na 1945 

dinsdag 22 september 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 10,00 / ƒ 7,50 voor donateurs / ƒ 

5,00 voor jongeren 

spreker drs Ad de Visser 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Athena’s Boekhandel en Stichting Kunst in Zicht 

openen gezamenlijk het culturele seizoen in de Blauwe 

Zaal met een bijzondere lezing. Als spreker is 

uitgenodigd Ad de Visser, auteur van het onlangs 

verschenen handboek De Tweede Helft. Beeldende 

kunst na 1945. De schrijver is bekend van Hardop kij-

ken. Een inleiding tot de kunstbeschouwing (1986) en 

Kunst met voetnoten. Inhoud en betekenis in de 

beeldende kunst (1988), twee zeer toegankelijk 

geschreven kunstboeken waarvan al vele herdrukken 

zijn verschenen. Vijfjaar geleden stelde De Visser 

zichzelf tot taak het verhaal van de beeldende kunst 

van de laatste vijftig jaar te schrijven. Een ambitieus, 

maar ook dankbaar project, want er was dringend 

behoefte aan een Nederlandstalig overzichtsboek over 

die periode. 

wordt de kunst van na 1945 ingedeeld in vier gene-

raties, met hun specifieke ambities en preoccupaties: 

de deugdzame jaren veertig en vijftig, de provoce-

rende jaren zestig, de ‘therapeutische’ jaren zeventig 

en tot slot de vrijblijvende, maar verleidelijke jaren 

tachtig en negentig. 

Ad de Visser is erin geslaagd het hele scala van stro-

mingen en individuele kunstenaars overzichtelijk en 

op een levendige manier toe te lichten. In het boek 

 

 

 



 

 

Historische wandeling 

Reductie van 1594 duurde economische overvleuge- 

ling van de ommelanden door de stad voort. 

Bestuurlijk en cultureel is de stad sinds de vijftiende 

eeuw steeds het centrum van de provincie Groningen 

geweest. 

zondag 27 september 

13.00 - 15.00 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Egbert van der Werff 

vertrekpunt Martinitoren opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in 

’t Jatstraat 42 

De stad Groningen heeft weliswaar geen stadsrech- 

ten gekregen in de Middeleeuwen, toch is het een 

stad van eerbiedwaardige ouderdom. Twee woon- 

kernen, één aan het eind van de Hondsrug, een 

typisch Drents esdorp, en één aan de oever van de 

Aa, een handelsnederzetting, groeiden aaneen tot 

een stad voorzien van een omwalling. Deze neder- 

zetting werd nog in de 

late Middeleeuwen lid 

van de Hanze. De ver- 

binding via het Reitdiep 

naar zee maakte handel 

op de Oostzee moge- 

lijk. De bijzondere 

situatie dat de stad 

eeuwenlang een groot 

achterland wist te 

domineren, bepaalde 

mede de welvaart van 

Groningen. Ook na de 

Vismarkt, Groningen 

In de wandeling, die vooral gaat door het noordelijke 

deel van het stadscentrum en waarin in elk geval een 

hofje en een kerk worden aangedaan, worden 

verschillende perioden van de geschiedenis belicht. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist. Hij 

publiceert over middeleeuwse en kerkgeschiedenis 

van Groningen. 

 



 

Hofjes in Groningen 

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. 

zondag 4 oktober 1998 

13.00 - 15.00 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Egbert van der Werff 

vertrekpunt Martinitoren opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in 

’t Jatstraat 42 

De stad Groningen staat bekend om haar vele hofjes, 

ook wel gasthuizen genoemd. Ze zijn te herkennen 

aan hun karakteristieke vorm: de huizen staan rond 

een binnenplaats of tuin en een poort geeft toegang 

tot de hof. 

 

Zo stichtten Borneer Solleder en zijn zoon meester 

Albert in 1405 dichtbij de stadspoort een gasthuis 

voor de opvang van ‘ellendighe en arme pelegrams’. 

Het gasthuis werd gewijd aan de heilige Geertruid, 

patrones van de reizigers. 

In de loop der jaren nam het aantal behoeftigen toe 

en bood het gasthuis ook blinden, 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. Anthony- 

gasthuis en het Heilige Geestgasthuis. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist. 

Hij publiceert over middeleeuwse en kerkgeschiedenis 

van Groningen. 

St Anthonygasthuis, Groningen 

 

 



 

Een wandeling door New York 

dinsdag 6 en 13 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker drs Marie Wollerich 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

New York ligt aan de oostkust van 

Noord Amerika, op dezelfde breed-

tegraad als Rome en Istanbul. Toch 

maken relatief weinig mensen de acht 

uur durende oversteek vanuit Europa. 

De goedkope vliegtickets van de laatste 

tijd maken het echter mogelijk deze 

geweldige stad met eigen ogen te 

aanschouwen. Om u alvast een 

voorproefje te geven kunt u twee 

lezingen over ‘The City That Never 

Sleeps’ bijwonen. 

In de ‘wandeling’ komen de buurten 

van New York met hun vele interes- 

Chrysler Building, New York, 

1930 

We maken kennis met de 

verschillende leefwe-

relden in deze ‘melting 

pot’ van culturen en 

snuiven de sfeer op van 

immigrantenwijken zoals 

Chinatown en Little Italy 

en van de meer bohémien 

wijken Soho en 

Greenwich Village. 

De informatie tijdens de 

wandeling wordt in een 

historisch kader geplaatst, 

waarbij het accent komt te 

liggen op de architectuur. 

In de eerste lezing komt 

vooral de geschiedenis en 

architectuur van vóór 

1930 aan bod en in de 

santé plekken aan de orde, uiteenlopend van de 

New York Stock Exchange in Wall Street tot aan 

Central Park’s vredige Strawberry Fields; van Saint 

Patrick’s Cathedral tot aan de onvoltooide kathe-

draal van Saint John the Divine; van Keith Haring’s 

Pop Shop tot Philip Starck’s Paramount Hotel. 

tweede lezing die van 1930 tot heden. 

Marie Wollerich studeerde kunst- en architec-

tuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Zij is freelance medewerker in het Groninger Museum. 

 

 



 

 

 

 

Gevelstenen in Groningen 

woensdag 7 oktober 

19.30- 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker Edward Houting 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Vorig najaar leidde Edward Houting ons rond langs 

gevelstenen in Groningen. Was u toen verhinderd of 

was een wandeling u te vermoeiend dan heeft u dit 

najaar de gelegenheid om zijn verhaal aan de hand 

van dia’s te volgen. 

Gevelstenen zijn al honderden 

jaren een begrip in voornamelijk 

stedelijke gebieden. Zij dienden om 

reizigers hun plaats van bestem- 

ming te laten vinden of algemene 

informatie te geven over diensten, 

gebouwen en personen. Reeds in 

de oudheid komen bij de Grieken 

en Romeinen aanduidingen 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 daarbuiten. We spreken dan van stenen 

uit de zeventiende, sommige zelfs uit de zestiende 

eeuw. De meeste gevelstenen kunnen we vinden op 

bijzondere gebouwen, uitspanningen, 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 

voogden van het Armhuiszittend Convent in 

de A-Kerkstraat waren daar kien op. Het 

Sint Geertruids- en het Sint 

Anthonygasthuis en het Roode Weeshuis 

hebben naast teksten aardig beeldhouw-

werk boven de poort. Eén van de mooiste is 

de gevelsteen van het Anna Var- 

wersgasthuis in de Nieuwe Kijk in ’t Jat-

straat. Het Groninger Museum heeft tevens 

in de loop der tijd een aantal fraaie 

gevelstenen 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 1997 verscheen. 



 

Wandeling door de ‘huiskamer’ 

zondag I I oktober 

13.00 - 15.00 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Geert Pruiksma 

plaats Martinitoren 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Op veler verzoek herhaalt Kunst in Zicht de 

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 gebouwen 

uit de tijd van de wederopbouw in de jaren vijftig 

staan. In de toekomstplannen moeten deze wijken 

voor nieuwbouw; ook hieraan zal aandacht besteed 

worden. 

Geert Pruiksma is architectuurhistoricus. Hij 

studeerde af op de stedenbouwkundige vernieuwing 

van de Grote Markt en de Oude Boteringestraat. 

 

Openbare Bibliotheek 

 

 



 

M.C. Escher 1898-1972 

woensdag 14 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Miranda van Gelderen 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

Dit jaar is het honderd jaar 

geleden dat in Leeuwarden 

de Nederlandse kunstenaar 

Maurits Cornelis Escher 

werd geboren. Escher geldt 

als de populairste graficus 

die ons land ooit voort- 

bracht. Zijn composities van 

bijvoorbeeld oneindige trap- 

pen of vissen die in vogels overgaan, behoren tot de 

meest gereproduceerde kunstwerken ter wereld. 

Het honderdste geboortejaar van M.C. Escher 

wordt op verschillende plaatsen herdacht met ten- 

toonstellingen: in de Kunsthal Rotterdam (12 sep- 

tember tot en met 6 december) en in Kasteel Groe- 

neveld in Baarn (3 oktober tot en met 20 decem- 

ber). 

Escher’s werk ziet er bijzonder mathematisch uit. 

Toch was hij, naar eigen zeggen, in rekenen en alge- 

bra op de middelbare school ‘een 

bijzonder povere leerling’ geweest. 

Hij had altijd grote moeite gehad 

met getallen en abstracties. Maar 

al zei Escher van wiskunde geen 

snars te begrijpen en ontbrak het 

hem aan theoretische scholing, 

toch hebben mathematici veel 

invloed op zijn werk gehad. Het 

besef van orde, regelmaat, cycli- 

sche herhalingen gaf hem rust en 

houvast. In zijn prenten wilde hij 

van die geordende schoonheid 

getuigen en zich keren tegen de 

‘normenloze chaos’ die de wereld 

soms lijkt. Tegelijkertijd solde hij 

met allerlei zekerheden: ‘Weet u wel zeker of een 

vloer niet tevens een plafond kan zijn?’ 

De lezing schetst een overzicht van Escher’s leven 

en zijn grafische oeuvre, ter voorbereiding op een 

bezoek aan (één van) de tentoonstellingen (zie ook 

P 15). 

Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis 

gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is 

werkzaam als docent kunst- en architectuurgeschie- 

denis bij diverse instellingen. 

 



 

F.H. Bach, Reitdiep, 1905-10 

Leraren van Academie Minerva (1798-1998) 

dinsdag 27 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Francis van Dijk 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Op 15 oktober aanstaande is het precies tweehonderd 

jaar geleden dat Academie Minerva haar deuren 

opende. Reden voor Kunst in Zicht om eens door 

middel van een lezing in de geschiedenis te duiken 

van deze kunstacademie. 

In 1797 was door zes burgers in Groningen de eerste 

stap gezet naar de oprichting van ‘eenen academie 

van teeken-, bouw- en zeevaartkunde’. Op 15 oktober 

1798 kon de opleiding reeds van start gaan en 

Gerardus de San uit Brugge werd de eerste ‘insti- 

tuteur’ of hoofdonderwijzer. Pas in 1831 kreeg de 

school de naam Academie Minerva. 

In 1855 besloot de gemeenteraad van Groningen het 

onderwijs te splitsen in drie afdelingen: Bouw- en 

werktuigkunde, Teken- en schilderkunst, en Zee-

vaartkunde. De afdeling Teken- en schilderkunst ging 

enkele jaren later zelfstandig verder als Academie 

Minerva. 

In deze lezing wordt de ontwikkeling van het beel- 

dende-kunstonderwijs in Groningen geschetst aan de 

hand van een aantal leraren, onder wie De San, Kort, 

Bach en Musch, en enkele van hun bekendste 

leerlingen, zoals Jetses, Hahn, Altink en Tissing. Met 

name aan de periode tot aan de Tweede Wereld-

oorlog wordt aandacht besteed. 

Francis van Dijk studeerde kunstgeschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. 

Zij schreef de catalogus bij de tentoonstelling Leraren 

van de Academie Minerva die in het voorjaar te zien 

was in het Centrum Beeldende Kunst. 

 

 



 

Exotisme I: 

Jan Toorop en de Egyptomania 

woensdag 28 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Liesbeth Grotenhuis 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Dit najaar zijn er twee tentoonstellingen te zien 

over Egyptische kunst en de invloeden daarvan op 

de negentiende-eeuwse kunst en kunstnijverheid: 

Egyptomania in Nederland in Museum Boijmans van 

Beuningen te Rotterdam en De ontdekking van Egypte 

in Museum Het Paleis te Den Haag. Ter voorberei- 

ding biedt Kunst in Zicht een lezing over dit onder- 

werp aan. De lezing is de eerste in een reeks over 

kunstenaars die zich aangetrokken voelen tot niet- 

Westerse culturen (zie ook: 

Paul Gauguin en Tahiti en De 

odalisken van Henri Matisse). 

In onze tijd, waarin Egypti-

sche kunst meer dan ooit 

wordt gewaardeerd, is het 

nauwelijks voor te stellen 

dat die kunst eigenlijk een 

vrij recente ontdekking is. 

Jan Toorop, De sfinx, 1897 

Europa is weliswaar sinds zijn eerste intensieve ken-

nismaking met Egypte omstreeks 700 voor Christus 

altijd geboeid geweest door de faraonische bescha-

ving. Zo werden er vanaf de Romeinse tijd al 

authentieke voorwerpen ‘ter lering ende vermaak’ 

werden meegenomen. Maar de ‘Egyptomania’ ont-

stond pas zo’n tweehonderd jaar geleden, toen men de 

ware aard van de Egyptische kunst ontdekte. 

Europeanen begonnen allerlei voorwerpen van Egyp-

tische decoraties te voorzien. 

Ook in de beeldende kunst komt de fascinatie voor 

Egypte tot uiting, onder meer bij de Nederlandse 

kunstenaar Jan Toorop, die Egyptische sculpturen, 

zoals obelisken en sfinxen, in zijn werk afbeeldde. De 

sfinx is een veelvuldig terugkerend motief bij de 

symbolisten. Voor Toorop was het fabeldier ‘symbool 

van het levensmysterie’. 

In de lezing zal de betekenis van Egypte voor de kunst 

en kunstnijverheid in Nederland in de negentiende en 

twintigste eeuw worden behandeld. 

Liesbeth Grotenhuis studeerde kunstgeschiedenis 

aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseerde 

zich in Egyptische kunst en het fin de siècle. 

 



 

Kijken naar kunst 

donderdag 29 oktober, 5 en 12 

november 

10.00 - 12.00 uur 

ƒ 45,00 / ƒ 15,00 per les 

sprekers 

drs Ineke Kool van Langenberghe, 

drs Carolien ten Bruggencate 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Dikwijls krijgen de docenten van Kunst in Zicht tijdens 

excursies of na afloop van lezingen te horen dat de 

besproken kunstwerken zo veel meer ‘zeggen’, als er 

achtergrondinformatie over is verstrekt. Dat is leuk om 

te horen, want het kan in zekere zin ook als een 

compliment worden opgevat. 

Maar eigenlijk zeggen kunstwerken al zoveel uit zich-

zelf, dat wil zeggen: uit de vormen, kleuren, beeldop- 

bouw, etc. kunnen betekenissen worden afgeleid. Met 

deze cursus hopen wij het kritisch bekijken, analyseren 

en beschrijven van die uiterlijke aspecten van 

kunstwerken te bevorderen. Aan de hand van 

uiteenlopende voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 

stellen we vragen als: hoe zien de vormen eruit, welke 

kleuren gebruikt de kunstenaar, hoe zit de compositie 

in elkaar, hoe is de lichtwerking? 

De vorm kunnen we echter niet los zien van de 

interpretatie. Reeds aanwezige kennis beinvloedt de 

wijze waarop we een beeld aftasten. 

In de cursus wordt daarom ook aandacht besteed aan 

theorieën over het proces van visuele waarneming, 

zoals van de psycholoog Ulrich Neisser en van de 

kunsthistoricus Ernst Gombrich. 

De cursus draagt het karakter van een ‘workshop’: van 

de deelnemers wordt een actieve bijdrage in de les 

gevraagd; zij krijgen opdrachten die thuis of in de les 

moeten worden gemaakt. 

Ineke Kool van Langenberghe studeerde kunst-

geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. 

Momenteel doceert zij kunstgeschiedenis aan Aca-

demie Minerva. 

 

Konijn of eend? Illustratie uit Art and lllusion van Ernst Gombrich 

 

 



 

Kunsthal Rotterdam M.C. Escher 

Museum Boijmans van Beuningen Egyptomania 

zondag I november 

7.30 - 19.30 uur 

ƒ 90,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, toegangsprijzen, 

Op deze dag gaan we twee tentoonstellingen bezoe-

ken, waarvan de achtergronden reeds in twee lezin-

gen zijn behandeld (zie pagina I I en 13). 

begeleiding, documentatie) 

rondleiders drs Miranda van Gel- 

deren, drs Liesbeth Grotenhuis 

instapplaatsen 

7.30 uur Groningen, NS Hoofdsta-

tion (bij de fietsenstalling) 7.40 uur 

Haren, Motel 8.00 uur Assen, Motel 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

’s Ochtends staat een bezoek aan 

de Kunsthal in Rotterdam op het 

programma. Daar is vanaf 12 

september een tentoonstelling te 

zien van het werk van M.C. 

Escher. In de grote bovenhal van 

de Kunsthal wordt Escher’s 

complete grafische oeuvre 

getoond en talrijke notities, 

schetsen en tekeningen die aan 

de litho’s en houtsneden zijn 

voorafgegaan. In de benedenhal 

kan het publiek met behulp van de 

nieuwste audiovisuele technieken 

op een bijna lichamelijke 

M.C. Escher, Belvedère, 1958 

 

manier kennismaken met de magische kant van het 

werk van Escher. Door als het ware een reis door 

ruimtelijke presentaties van drie van Escher’s meest 

tot de verbeelding sprekende prenten te maken, 

krijgt de toeschouwer een zeer goed inzicht in het 

werk en vooral in de werking van Escher’s kunst. 

‘s Middags brengen we een bezoek aan de tentoon- 

stelling Egyptomania in Nederland in Museum Boij- 

mans van Beuningen. Aanleiding voor deze expositie 

is het feit dat precies tweehonderd jaar geleden 

Napoleon zijn weliswaar in militair opzicht mislukte, 

maar desalniettemin legendarisch geworden expedi- 

tie naar Egypte ondernam. Onmiddellijk 

gevolg was de ‘Egyptomania’ die op het 

gebied van de decoratieve kunsten los- 

barstte. Sfinxen, faraokoppen, obelisken 

en lotusmotieven verrijkten aan het 

begin van de negentiende eeuw menig 

interieur en sierobject. Ontwerpers als 

K.P.C. de Bazel, M. Lauweriks en H.P. 

Berlage lieten zich echter vooral inspi- 

reren door de eenvoud en de oor- 

spronkelijkheid van de principes in de 

Egyptische kunst. Ook voor een aantal 

schilders, zoals Lourens Alma Tadema, 

Jan Toorop en Bart van der Leek, vorm- 

de Egypte een geliefd thema. 

 

 



 

Van Memling tot Pourbus 
Brugge in de zestiende eeuw 

dinsdag 3 en 10 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 30.00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker drs Jelga van der Zee 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Naar aanleiding van een grote 

tentoonstelling in het pas geres-

taureerde Memlingmuseum te 

Brugge, Van Hans Memling tot 

Pie- ter Pourbus. Oude meesters, 

nieuwe schoonheid (van 15 

augustus tot en met 6 december), 

brengt Kunst in Zicht twee 

lezingen over deze Brugse 

meesters. 

 

‘Oude meesters’ is traditioneel 

de titel waarmee men zowel 

meesters uit de vijftiende als uit 

de zestiende eeuw omschrijft. Trouw aan de waar- 

den van techniek en vakmanschap hadden deze 

‘oude meesters’ van Brugge toch ook oog voor de 

nieuwe schoonheidsnormen en idealen van de 

Renaissance en voor begrippen als harmonie, even- 

wicht, menselijkheid, perfectie. 

In de eerste lezing zal met name aandacht worden 

Hans Memling, Tronende 

madonna, ca 1490 

besteed aan Hans 

Memling en Gerard 

Davids, die kunnen 

worden beschouwd 

als laatste vertegen-

woordigers van de 

school van de Vlaam-

se Primitieven. Toch is 

in het werk van deze 

kunstenaars al een 

kiem van renais- 

sance-ornamenten 

aanwezig. 

De tweede lezing gaat 

over de volgende 

generatie kunstenaars 

in Brugge, die tot nu 

toe enigszins 

onderbelicht is geble-

ven. In het werk van 

bijvoorbeeld Lance- 

loot Blondeel en Pieter Pourbus is de invloed van de 

Italiaanse Renaissance sterker aanwezig, zowel in de 

onderwerpskeuze als in stilistisch opzicht. 

Jelga van der Zee studeerde kunstgeschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde af op de 

werken voor privé-devotie van Hans Memling. 

 

 



 

Exotisme II: 

Paul Gauguin en Tahiti 

woensdag 4 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Carolien ten 

Bruggencate 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Paul Gauguin was niet de eer- 

ste die de aantrekkingskracht 

voelde van verre culturen. Hij 

werd echter al gauw hèt voor- 

beeld voor moderne kunste- 

naars die dezelfde behoefte hadden om te ontsnappen 

aan de benauwende conventies van de Europese 

kunst (bijvoorbeeld voor Matisse, zie pagina 18). 

De belangstelling voor niet-Westerse culturen ging bij 

Paul Gauguin zo ver dat hij, na eerst oorspronke-

lijkheid gezocht te hebben op het Bretonse platteland, 

huis en haard verliet 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. 

De schilderijen uit de Tahitiaanse periode zijn geen 

rechtstreekse uitbeeldingen van het leven daar. Gau-

guin keek niet naar zijn omgeving als een topograaf, 

maar als een schilder die voortdurend op zoek is naar 

flarden van bewonderde kunst. De paradijzen 

Paul Gauguin, Nevermore, 1897 

die hij op Tahiti maakte, blijken te zijn samengesteld 

uit herinneringen aan kunstwerken uit andere tijden 

en streken, die zijn geïnjecteerd met een nieuwe 

‘couleur locale’: de Borobudur op Java, Italiaanse 

kunst, Egyptische kunst, Griekse kunst. 

In de lezing gaan we op zoek naar de kern van GaU' 

guin’s primitivisme: wat verstond hij onder ‘primitief, 

was zijn primitivisme romantisch, rationalistisch, 

eclecticistisch? 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. 

Momenteel doceert zij kunstgeschiedenis aan 

Academie Minerva. 

 

 

 



 

woensdag I I en 18 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per avond spreker 

drs Marie Wollerich plaats Blauwe 

Zaal, Cultureel Centrum De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in’t Jatstraat 42 

Exotisme III: 

De odalisken 

van 

Henri Matisse 

Palmen, vogels en bloemen, weelderige 

vormen in goddelijk licht; het is een en al 

wellustig welbehagen in het paradijs van 

Matisse. Kenners prijzen hem als 

ontdekker van het unieke licht van de 

Cóte d’Azur en anderen kennen hem 

vooral van zijn prachtige naakten. ‘Ik 

droom van een kunst van helderheid, 

evenwicht en rust, een kunst als een 

kalmeringsmiddel, een vakantie voor de 

hersenen’, zegt Matisse. Zijn paradijs 

stelt hij samen uit herinneringen aan de 

sensualiteit van de harems in Noord-

Afrika en de stoffen, meubels, kleren en 

andere attributen die hij daarvandaan 

heeft meegenomen. Zijn stijl wordt 

steeds meer een perfect evenwicht van 

islamitische decoratie, Russische 

iconen, Perzische schilderkunst en de 

vrijheid van de twintigste-eeuwse 

kunstenaar. 

Matisse studeert en schetst lang en 

intensief om een onderwerp vervol- 

Henri Matisse, Odalisque aux magnolias, 1923 

gens te reduceren tot een spontane, 

eenvoudige vloeiende vorm, die met 

geniaal gemak neergezet lijkt. De 

pure expressie, abstractie en syn-

these van kleur, lijn en ruimte, die 

zozeer bepalend is voor zijn werk, 

vinden hun late hoogtepunt in de 

decoratie van de kapel Nótre Dame 

du Rosaire in Vence (1950). 

De eerste lezing geeft een overzicht 

van het werk van Matisse tot de 

periode in Nice (1917-1930), waarin 

hij vooral zijn Odalisken schildert. In 

de tweede lezing wordt het overzicht 

voortgezet, waarbij bijzondere 

aandacht zal worden besteed aan zijn 

knipsels en de kapel in Vence. 

Marie Wollerich studeerde kunsten 

architectuurgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Zij is 

freelance medewerker van het 

Groninger Museum. 

 



 

Kandinsky, Malewich en Lissitzky 

dinsdag 17 en 24 november 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker drs David Stroband 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Naar aanleiding van de tentoonstelling 

Chagall, Kandinsky, Malewich en de 

Russische avantgarde in de Kunsthalle 

in Hamburg (zie pagina 24) wil Kunst 

in Zicht aandacht besteden aan de 

ingrijpende veranderingen die in de 

beeldende kunst plaatsvonden tussen 1905 en 1920 

in Rusland. In het Sprengelmuseum te Hanover is 

tegelijkertijd een overzichtstentoonstelling van de Rus 

El Lissitzky te zien. 

 

Wassily Kandinsky en Wladimir Malewich hebben 

enerzijds werk gemaakt dat nog gebaseerd is op 

Russische volkskunst en iconen, maar anderzijds hun 

beeldtaal steeds verder geabstraheerd, totdat er 

alleen non-figuratie overbleef. Malewich had zijn 

wortels niet alleen in de Russische volkskunst liggen, 

maar werd ook sterk geïnspireerd door het kubisme 

en futurisme. Kandinsky liet zich in zijn werk leiden 

door onder andere het theosofische gedachtengoed 

en de hedendaagse muziek van onder meer Arnold 

। ui uet iwan Kljun, 1913 

Schönberg. Beide schilders streefden 

naar een beeldtaal die allesomvattend 

was en daarmee universele waarden 

bevatte. Het beeldende werk van beide 

kunstenaars is niet heel toegankelijk te 

noemen; hun werk is min of meer 

theoretisch geladen en het oeuvre van 

zowel Kandinsky als Malewich laat 

uiteenlopende stijlperiodes zien. 

De derde kunstenaar, El Lissitzky, 

heeft naast schilderijen ook veel foto-

werk en drukwerk gemaakt. Van 

kunsthistorisch belang zijn de zogenaamde ‘Prouns’: 

architectonische ruimtes waarin gestreefd wordt naar 

een dynamische verhouding tussen schilderkunst en 

architectuur. 

Tijdens de twee lezingen zal worden ingegaan op de 

theoretische achtergronden van het werk van de drie 

kunstenaars. Tevens wordt de ontwikkeling van hun 

werk doorgenomen, waarbij de steeds weer 

optredende stijlveranderingen aan de orde zullen 

komen. 

David Stroband studeerde kunstgeschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij 

onder meer werkzaam bij Stichting Niggendijker en 

Academie Minerva. 

 

 



 

Jef Koons, Christ and the Lamb, 1988 

Postmodernisme en beeldende kunst 

Crisis en kritiek 

donderdag 19 en 26 novem- 

ber, 3 en 10 december 

10.00 _ 12.00 uur 

ƒ 60t00 

sprekers 

drs heke Kool van Langenberghe, 

drs Carolien ten Bruggencate 

Originaliteit en vernieuwing zijn 

criteria die vanaf de 

negentiende eeuw ons moderne 

Westerse kunstbegrip hebben 

bepaald. De laatste decennia 

zijn de ontwikkelingen in de 

kunst echter van dien aard 

 

loosheid vieren hoogtij en zijn de 

belangrijkste kenmerken van wat de 

kunstkritiek ook wel postmodern 

noemt. 

In vier lezingen waarin theorie en 

beeldmateriaal elkaar aanvullen, 

wordt een uiteenzetting gegeven van 

het postmodernisme als cultuurfilo- 

sofisch fenomeen en van de diverse 

manieren waarop zij zich uit in de 

beeldende kunst. Behalve aan de ver- 

schillende opvattingen over het post- 

modernisme en de romantische 

aspecten van dit denken, wordt aan- 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Tronipsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

dat we kunnen spreken van een ommekeer. Veel 

kunstenaars leven hedentendage in het besef dat in 

de kunstgeschiedenis alles al eens is gedaan, 

gedacht en gezegd. Kortom, de moderne kunst is 

dood. Experimenteren levert weinig tot geen artistieke 

noviteiten meer op en de gedachte van een artistieke 

ontwikkeling die per definitie gericht moet zijn op 

vooruitgang is achterhaald, evenals bijvoorbeeld de 

idee van de kunstenaar als ‘scheppend genie’. 

dacht besteed aan nauw verwante onderwerpen als 

het modernisme, de avantgarde en de crisis van de 

moderne kunst. 

De cursus zal beslist uw inzicht in onze hedendaagse 

cultuur vergroten. Vanwege de complexiteit van de 

te behandelen stof (alles hangt met elkaar samen) 

leent dit onderwerp zich niet voor het volgen van 

afzonderlijke lezingen. 

Kunst vanaf de jaren zeventig levert een zeer hete-

rogeen beeld: hoge en lage kunst gaan hand in hand; 

verschillende stijlen worden gecombineerd en de rijke 

kunsthistorische traditie fungeert als grabbelton om te 

citeren en te ironiseren. Eclecticisme en stijl- 

Ineke Kool van Langenberghe studeerde kunst-

geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. 

Momenteel doceert zij kunstgeschiedenis aan 

Academie Minerva. 

 

 



 

50 jaar Cobra 

woensdag 25 november 

19.30- 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Miranda van Gelderen 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

Op 8 november aanstaan- 

de is het precies vijftig jaar 

geleden dat in Parijs de 

Cobra-groep werd opge- 

richt. Het Cobra-museum 

in Amstelveen herdenkt 

deze gebeurtenis met 

enkele tentoonstellingen 

(van 4 oktober tot en met 

10 januari) en Kunst in Zicht blikt met u terug in de 

geschiedenis van deze internationale beweging. 

In de naam ‘Cobra’ zijn de eerste letters terug te 

vinden van de hoofdsteden ‘Copenhague’, ‘Bruxelles’ 

en ‘Amsterdam’. Zij geven aan uit welke landen de 

leden van de groep afkomstig waren. De Cobrabe- 

weging betekende voor Nederland een grote injec- 

tie van buitenaf. Nederlandse deelnemers als Karei 

Appel, Corneille en Lucebert maakten kennis met 

buitenlandse invloeden, bijvoorbeeld met het surre- 

alisme, dat in Nederland niet zo sterk tot ontwikke- 

ling was gekomen. Cobra 

bouwde met zijn voorliefde 

voor automatisme en sponta- 

niteit voort op deze stroming 

uit het interbellum, maar je 

zou Cobra ook een ‘tweede 

golf van expressionisme in de 

twintigste eeuw’ (Willemijn 

Stokvis) kunnen noemen. Net 

als de expressionisten tussen 

1905 en 1910 voelden Cobra- 

kunstenaars zich bijvoorbeeld 

aangetrokken tot vormen van 

‘primitieve’ kunst. Stijlken- 

merk werd de overgave aan 

de materie van de verf. 

In de lezing wordt ingegaan op de ontstaansgeschie-

denis van de Cobrabeweging, de invloeden van sur-

realisme en expressionisme, en op de onderwerps-

keuze en gemeenschappelijke schildertaal van kun-

stenaars als Appel, Corneille, Lucebert, Jorn, Hen- 

ning Pedersen. 

Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis 

gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is 

werkzaam als docent kunst- en architectuurgeschie-

denis bij diverse instellingen. 

 

 



 

Gian Lorenzo Bernini 
Beeldhouwer en architect 

woensdag 2 en 9 december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker drs Saskia Goddijn 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Het is dit jaar vierhonderd jaar geleden dat Gian 

Lorenzo Bernini (1598-1680) werd geboren. Deze 

gepassioneerde kunstenaar beheerste wel vijftig jaar 

de kunstwereld in Rome. Vooral Bernini’s sculpturen 

en architectonische ontwerpen gaven de stad Rome 

haar barokke karakter. Wie Rome vandaag de dag 

bezoekt, zal versteld staan van de talloze getui-

genissen van zijn enorme scheppingsdrang. 

Men zou met een moderne term Bernini’s werk 

‘interactief kunnen noemen; er is in zijn werk namelijk 

een belangrijke rol weggelegd voor de toeschouwer. 

Bernini streefde ernaar de zintuigen van de kijker 

zodanig te prikkelen dat hij of zij zich kon inleven in de 

emoties waarmee de uitgebeelde gebeurtenis of 

ervaring gepaard was gegaan. 
Gian Lorenzo Bernini, De extase van de Heilige Theresia, 1646 

In deze lezing wordt de artistieke ontwikkeling van 

Bernini behandeld en wordt getracht de deelnemers 

inzicht te geven in de wijze waarop Bernini zijn toe-

schouwers emotioneel en lichamelijk dichter bij de 

kunst bracht. 

Saskia Goddijn studeert kunstgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Zij woonde in Rome en 

begeleidt kunstreizen naar Italië. 

 

 



 

Wiener Werkstatte 

dat bij deze kunstenaarsvereniging veel vrouwelijke 

kunstenaars werkten, die op dat moment nog niet 

aan de Oostenrijkse academies toegelaten werden. 

Zij legden zich toe op sculpturen, stof- en mode-

ontwerper 

dinsdag 8 december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Marie Leen Ryckaert 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

In Museum Het Paleis te Den Haag vindt van 21 

november 1998 tot 7 februari 1999 een tentoonstelling 

plaats over de Wiener Werkstatte. Kunst in Zicht 

besteedt met deze lezing aandacht aan de 

kunstnijverheid die in deze Oostenrijkse ateliers werd 

vervaardigd. 

Wenen was rond 1900 het centrum van de Nieuwe 

Kunst (ook wel Art Nouveau of Jugendstil genoemd). 

De Wiener Werkstatte bestond uit een reeks ateliers 

en de kunstenaars die daarin werkzaam waren stelden 

zich ten doel de gehele leefomgeving in de moderne 

maatschappij vorm te geven. Onder leiding van Josef 

Hoffmann maakten zij ontwerpen voor architectuur, 

meubels, stoffen, gebruiksvoorwerpen van zilver, glas 

en aardewerk, alsmede kleding en accessoires, 

aanvankelijk in een sobere, louter functionele stijl, later 

met meer ornament. Tot de meest vooraanstaande 

kunstenaars in de Wiener Werkstatte behoorden, naast 

Hoffmann, Koloman Moser en Dagobert Peche. 

Opmerkelijk is 

Josef Hoffmann, Samowar, 1909-10 

Marie-Leen Ryckaert is kunsthistoricus, gespecia-

liseerd in kunstnijverheid en industriële vormgeving. 

 

 

 



 

Hamburg 

Kunst in Zicht neemt u een weekend mee naar de 

Duitse Hanzestad Hamburg, die in deze tijd waar-

schijnlijk al in kerstsfeer zal zijn. Om de zaterdag 

optimaal te kunnen benutten, arriveren we al op 

vrijdagavond in ons hotel aan de rand van het oude 

centrum. 

vrijdag 11 december - zondag 

13 december 

vertrek vrijdag 17.00 uur 

terugkomst zondag 19.00 uur 

instapplaats 

Groningen NS Hoofdstation (bij 

de fietsenstalling) kosten ƒ 

390,00 / ƒ 365,00 voor donateurs 

(inclusief vervoer per luxe 

touringcar, 2 overnachtingen met 

ontbijt, toegangsprijzen, 

kunsthistorische begeleiding en 

documentatie) begeleiders drs 

Katinka Fennema, drs Carolien 

ten Bruggencate opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk 

in ’t Jatstraat 42 

Mare Chagall, De 

wandeling, 1917/18 

Chagall, Kandinsky, Malewich und 

die Russische Avantgarde 

Aanleiding voor een reisje naar Ham-

burg vormt de tentoonstelling Chagall, 

Kandinsky, Malewich und die Russi-

sche Avantgarde, die nog tot 3 januari 

te zien is in de Kunsthalle. De expositie 

gaat in op de periode tussen 1905 en 

1918, waarin een ingrijpende 

ommekeer in de beeldende kunst 

plaatsvindt. Aan de ene kant oriën-

teerde de Russische avantgarde zich 

op de nieuwste ontwikkelingen in 

Frankrijk, zoals het fauvisme en het 

kubisme. Anderzijds cultiveerde zij 

haar nauwe band met beeldtradities 

die geworteld waren in de volkscultuur: 

Kandinsky liet zich inspireren door 

iconen, Goncharowa en Lario- nov 

door boekillustraties en volkskunst, 

Maschkow door reclame- 

 

 

 



 

De Barkenhoff in Worpswede 

borden. Alle kunstenaars hebben met elkaar gemeen 

dat zij streefden naar een synthese van elementen uit 

de volkscultuur, moderne stromingen en abstractie. 

Chagall, Kandinsky en Malewich waren de centrale 

figuren. Zij werden omringd door kunstenaars die 

groepen opgericht hebben als ‘De kunstwereld’ en ‘De 

Ezelsstaart’. De tentoonstelling omvat rond de 90 

werken van dertien kunstenaars. 

Vaste collectie 

Ook de vaste collectie van de Kunsthalle is een 

excursie waard. Zwaartepunt in de collectie is een 

uitgebreide verzameling negentiende-eeuwse kunst. 

Beroemde werken van de Duitse romantici Philip Otto 

Runge en Caspar David Friedrich kunnen bewonderd 

worden en de ontwikkeling van realisme naar 

impressionisme en expressionisme kan gevolgd 

worden in het werk van Adolph Menzei, Hans Tho- ma, 

Wilhelm Leibl, Max Liebermann en Lovis Corinth. Ook 

het werk van Franse tijdgenoten als Corot, Courbet, 

Manet, Degas en Renoir is fraai vertegenwoordigd. 

Deichtorhallen 

In de Deichtorhallen is in deze tijd onder meer een 

expositie te zien van hedendaagse Britse en Ameri-

kaanse kunst, onder de titel Emotion. Bij het ter per 

se gaan van dit programmaboekje was over deze 

tentoonstelling nog niet meer bekend dan een lijst van 

kunstenaars. Er zal onder meer werk te zien zijn van 

Rachel Whitebread, Robert Gober, Mike Kelley, 

Sherrie Levine, Tony Oursler en Andrea Zittel. 

Worpswede 

Op de terugweg naar Groningen doen we op zondag 

het voormalige kunstenaarsdorp Worpswede aan, 

dertig kilometer ten noordoosten van Bremen. Zoals 

ook elders in Europa (denk aan Pont Aven en Laren) 

vestigden zich hier eind vorige eeuw, in 1889, 

kunstenaars die op zoek waren naar landelijke rust en 

oorspronkelijkheid. Zij hadden elkaar leren kennen op 

de kunstacademie in Düsseldorf. Werken van deze 

eerst schildersgeneratie, bijvoorbeeld van Fritz 

Mackensen, Otto Modersohn, Hans am Ende, Fritz 

Overbeck, Heinrich Vogeler en Paula Modersohn-

Becker is nu nog te vinden in de Grosse Kunstschau, 

het belangrijkste museum van het dorp, dat we zeker 

zullen bekijken. Ook de Barkenhoff, voormalig 

woonhuis van Vogeler, is een bezoek waard. Hier is 

een permanente tentoonstelling over diens werk en 

over de geschiedenis van de kunstenaarskolonie te 

zien. 

 



 

Vroegmiddeleeuwse grafcultuur in 

Noord-Nederland 

dinsdag 15 december 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker dr Egge Knol 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

In de vroege Middeleeuwen (400-900 na Christus) 

werden de doden met veel zorg omgeven. Met het 

begraven veranderde iemand van verwant tot voor-

ouder. Dat ging gepaard met rituelen waarvan bij 

opgravingen sporen zijn teruggevonden. Sommige 

doden werden begraven, andere werden verbrand. In 

beide situaties werden grafgiften meegegeven en 

soms dieren - paard of hond - meebegraven. Onder 

de grafgiften bevinden zich bijzondere voorwerpen, 

zoals wapens, sieraden of werktuigen. 

Vroegmiddeleeuws 

grafveld van een 

vrouw, die in 

hurkhouding met 

een spinklosje is 

begraven, 

Oosterbeintum, 

450-600 n. Chr. 

(Foto RUG) 

In 1919 heeft dr. A.E. van Giffen het grafveld Godlin- 

ze (Noord-Oost Groningen) opgegraven. Dit grafveld 

bleek enkele zwaarden te bevatten uit de tijd van Karei 

de Grote. Op basis van deze opgravingen en oude 

vondsten, alsmede recent ontdekte wapen- graven in 

het grafveld Godlinze zal een beeld worden gegeven 

van de omgang met gestorvenen in de vijfde tot tiende 

eeuw in het Noordnederlandse 

kustgebied. Het was een periode die werd afgesloten 

met de kerstening van onze streken. 

In de westelijke ovale zaal van het Groninger Museum 

is van 19 september tot en met 22 november de 

tentoonstelling De Zwaarden van Godlinze te zien. 

Egge Knol is conservator Archeologie in het 

Groninger Museum. 

 



 

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. De lezingen 

worden geïllustreerd met dia’s. 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en 

excursies kan op drie manieren geschieden: 

-schriftelijk 

via het inschrijfformulier en storting van het ver-

schuldigde bedrag onder vermelding van het volg-

nummer 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 

buiten kantooruren: via het antwoordapparaat 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 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 halfjaarlijks het 

programmaboekje met complete overzicht en 

eventuele aanvullende informatie over de activi- 

Organisatie 

 



 

teiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs 

kortingen van 10% op de prijzen van lezingen, stads-

wandelingen en ééndaagse excursies. Voor meer-

daagse excursies geldt een aparte kortingsregeling. 

Voor minimaal ƒ 25,00 per cursusjaar (I augustus - 31 

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

(echt)paren geldt een minimumtarief van ƒ 40,00 per 

jaar. U kunt zich opgeven door het aan-

meldingsformulier op pagina 29 in te sturen. 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel 

050-318 86 51 (maandag 9.30-13.00 uur rechtst- 

reeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat; u 

wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld) 

Jongerenactie 

Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaan 

krijgen jongeren tijdelijk in plaats van 10% koning 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, wande 

lingen en excursies kunnen cursussen van iedere 

gewenste lengte, over ieder gewenst onderwerp, op 

maat worden afgeleverd. 

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). 

 



 

Inschrijf-

formulier 

1 De Losgezongen Toets 
2 Organische architectuur 
3 Diederik Kraaijpoel 
4 Een koninklijk cadeau 
5 De Tweede Helft 
6 Historische wandeling 

Naam Dhr/Mw 7 Hofjes in Groningen 
8 Een wandeling door New York 
9 Gevelstenen in Groningen 

I0M.C. Escher 1898-1972 

Adres 
1 1 Een wandeling door ‘de huiskamer’ 
12 De leraren van Academie Minerva 
13 Exotisme 1: Jan Toorop en de Egyptomania 
14 Rotterdam 

Postcode en plaats 
15 Kijken naar kunst 
16 Van Memling tot Pourbus 
17 Exotisme II: Paul Gauguin en Tahiti 
18 Exotisme III: De odalisken van Matisse 

Telefoon 
19 Kandinsky, Malewich en Lissistzky 
20 Crisis en kritiek 
21 50 jaar Cobra 
22 Gian Lorenzo Bernini 

Handtekening 
23 Wiener Werkstatte 
24 Hamburg 

toeslag een-persoonskamer 
25 Vroegmiddeleeuwse grafcultuur 

normaal 

......x ƒ 
15,00 

donateur 

......x ƒ 13,50 
jongere" 
......x ƒ 12,00 

 .. x 12,00 

totaal ƒ  mstappiaat
s 

 .. X 15,00  . X 13,50 

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 10,00  . X 7,50  .. X 5,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 30,00  . X 27,00  .. X 24,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 15,00 X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 90,00  . X 80,00  .. X 75,00  .......   ..........  
 .. X 45,00  . X 40,50  .. X 36,00  .......   

 .. X 30,00  . X 27,00  .. X 24,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 30,00  . X 27,00  .. X 24,00  .......   

 .. X 30,00  . X 27,00  .. X 24,00  .......   

 .. X 60,00  . X 54,00  .. X 48,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 30,00  . X 27,00  .. X 24,00  .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

 .. X 390,00  . X 365,00  .. X 365,00  .......   

 .. X 80,00      .......   

 .. X 15,00  . X 13,50  .. X 12,00  .......   

   administratiekosten 2,50  

     Totaal   

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. 

Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in Zicht, Postbus 1181,9701 BD Groningèn Maak 

tegelijkertijd het verschuldigde bedrag, vermeerderd met ƒ 2,50 administratiekosten, over 

op giro 4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht, Groningen 



 

 



 

Word nu 

donateur 

Voor minimaal ƒ25,-/ƒ40- voor (echt)paren per jaar steunt u de veelheid a^n 

activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht. 

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

toegestuurd. 

Kunst in Zicht 

Postbus 1181 

9701 BD Groningen 

Ja, ik word/wij worden donateur 

Dhr/mw 

adres 

postcode / plaats 

telefoon 

keuze gratis lezing of stadswandeling 

 



 

Geef uw familie of vrienden eens 
een lezing, wandeling of excursie 
van Kunst in Zicht. 
Op de Kunst in Zicht-cadeaubon kan 
elke gewenste Cadeau verzinnen? Koud kunstje. 

Een Kunst in Zicht-cadeaubon! 

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

baar op het kantoor van Kunst in 
Zicht: Oliemulder- straat 51 
(maandag tót en met donderdag van 
9.30 tot 13.00 uur). De cadeaubon 
kan ook telefonisch besteld worden 
050-318 86 51. 

 

Kunst in Zicht: verrassend present 



 

  Dalstra,thuis in Europa 
* Groepsdagtochten * Meerdaagse groepsreizen 

* Personeels- en verenigingsavonden * Speciale liftbussen voor rolstoelen 

* Zomervakanties * VIP-bussen 

* Wintersport * Moderne touringcars... 

* Schoolreizen Vraag naar onze gratis brochures 

 



  

 


