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Genoeg teruggeblikt
Na de talloze terugblikken in de periode voor de
jaarwisseling lijkt het Kunst in Zicht een goed idee
om weer eens vooruit te blikken. Het jaar 2000 is
voor de stichting een jubileumjaar: op 5 augustus is
het precies 15 jaar geleden dat Kunst in Zicht werd
opgericht. In ons najaarsprogramma zullen we aandacht besteden aan dit derde lustrum.
Passend bij het vooruitblikken lijkt ons het thema
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Piero della
Francesca
(toegeschreven),
De ideale stad,
midden
vijftiende eeuw

‘Utopieën’. We togen daarom met dit idee naar Studium Generale om samen een serie lezingen te plannen. Deze zullen plaatsvinden in de maanden aprilmei. Nadere informatie hierover volgt. Kunst in
Zicht heeft in haar eigen programma een serie lezingen rond dit thema opgenomen – onder de titel Van
utopie tot alledag –, die wat dieper ingaat op deelonderwerpen.
Wij wensen u een goed jaar toe en hopen u te
mogen begroeten bij een van de vele activiteiten in
dit voorjaar.
Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
december 1999
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Amsterdam (17 december tot en met 26 maart
2000). Wij zijn verheugd dat we daarvoor drs Edwin
Becker, redacteur van de catalogus, bereid hebben
gevonden hierover in Groningen te komen spreken.

L E Z I NG

Praag 1900: poëzie en extase
datum bij ter perse gaan nog
niet bekend
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Edwin Becker
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Anna Boudová-Suchardová,
Schaal met harpijen, 1900

Kunst in Zicht organiseert in samenwerking met
Athena’s Boekhandel een lezing over de tentoonstelling ‘Praag 1900: poëzie en extase’ in de nieuwe tentoonstellingsvleugel van het Van Gogh Museum te

Praag maakte rond 1900 samen met Wenen en Budapest deel uit van de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie. Hoewel Praag, als hoofdstad van Bohemen, steeds in de schaduw van Wenen verkeerde,
bezat de stad een cultuur die er zeker niet voor
onderdeed. De tentoonstelling in het Van Gogh
Museum concentreert zich vooral op de vernieuwende kunstenaarsgroep, de Generatie van 1890 genoemd, die zich
verzette tegen de ouderwetse neostijlen. De poëtische symbolisten,
zoals Jan Preisler en Maximilian Svabinsky, voerden de boventoon. Rond
de eeuwwisseling kreeg in de toegepaste kunst een decoratieve vormentaal de overhand door de opkomst
van de Art Nouveau. Aan het tentoongestelde glas en keramiek is te
zien hoe bloemrijke, uitbundige
motieven in de loop der jaren veranderen in geometrische, bijna abstracte patronen.
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L E Z I NG

2000 - Heilig Jaar

Kerken in Florence, schatkamers van kunst
dinsdag 1 februari 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Saskia Goddijn
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave
Athena’s
Boekhandel,
Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42
4

Baptisterium,
Florence,
circa 1060-1150

Naar aanleiding van het Heilig Jaar, dat in Italië met
gepaste luister gevierd zal worden, organiseert Stichting Kunst in Zicht deze lezing over kerken in Florence (zie ook ‘Sint Pieter ...’, pag. 19)
De stad Florence is één grote verzameling kunst en
architectuur. We maken
tijdens deze lezing een
denkbeeldige wandeling
door Florence om
hoogtepunten van architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst
te bewonderen van de
meest bezienswaardige
kerken. U kunt zich een
beeld vormen van de
belangrijke artistieke
ontwikkelingen die zich
in Florence hebben voltrokken.

We besteden onder ander aandacht aan de San
Lorenzo-kerk, ontworpen door Filippino Brunelleschi, de eerste kerk die in de stijl van de vroegrenaissance werd gebouwd. In deze kerk ziet u bovendien
het einde van de renaissance stijl in de Medici-kapel,
ontworpen door Michelangelo met zijn beroemde
graftombes van de Medici familie. We bezoeken de
kerk van de Orde der Franciscanen, de Santa Croce,
waar onder andere beroemde fresco’s van Giotto te
bewonderen te zijn. In de Santa Maria Novella zien
wij de prachtige fresco’s van Ghirlandaio die over het
leven van Maria en Johannes de Doper verhalen.
Hier bevindt zich tevens het beroemde fresco waarin voor het eerst in de schilderkunst het systeem van
het lineaire perspectief zoals dat door Brunelleschi
ontwikkeld was, toegepast werd door de kunstenaar
Masaccio. Vanzelfsprekend bezichtigen we ook de
Dom, de Santa Maria del Fiore met de koepel van
Brunelleschi die in de vijftiende eeuw de grootste
van de wereld was. Daarnaast staat het Battisterio di
San Giovanni, de doopkapel die een bijzonder exterieur met marmerinleg heeft en een met schitterende
mozaïeken gedecoreerd interieur. We zullen ook
een kijkje nemen in het klooster van San Marco waar
we de sobere fresco’s van Fra Angelico nader bestuderen.
Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij woonde in
Rome en begeleidt kunstreizen naar Italië.
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Kijk en luister
Postmodernisme in beeldende kunst en muziek
woensdag 2 februari 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
sprekers drs Miranda van Gelderen, drs Ankie Mulder
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Door ziekte van een van de sprekers kon in het
najaar de derde lezing uit de serie ‘Kijk en luister’
niet doorgaan. Daarom is deze lezing opnieuw in het
voorjaarsprogramma gezet.
Kunsthistorica Miranda van Gelderen en musicologe
Ankie Mulder gaan weer gezamenlijk op zoek naar
geestverwantschappen tussen componisten en beeldende kunstenaars. Dit keer richten zij zich op de
muziek en de beeldende kunst uit de jaren tachtig en
negentig. De boeiende wisselwerking tussen kunst
en muziek uit die periode wordt ook nu weer met
behulp van beeld- en luistervoorbeelden toegelicht.
Het is de periode van het postmodernisme, met
onder meer beeldend kunstenaars Enzo Cucchi,
Anselm Kiefer, Sigmar Polke, David Salle en Julian
Schnabel, en de componisten Luciano Berio, John
Crumb, Arvo Pärt, Alfred Schnittke en John Zorn

Julian Schnabel, Pre History: Glory, Honor,
Privilege and Power, 1981

De sprekers streven niet naar een compleet overzicht, aangezien de relaties tussen beeldende kunst
en muziek zich in de laatste decennia in de meest
uiteenlopende richtingen hebben ontwikkeld.
Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is
werkzaam als docent kunst- en architectuurgeschiedenis bij diverse instellingen.
Ankie Mulder is musicologe en doceert muziekgeschiedenis.
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Bijbelse profeten
in de islamitische
kunst
dinsdag 8 en 15 februari 2000
14.00 - 16.00 uur
ƒ 30,00 / ƒ15,00 per keer
spreker drs Dineke Huizenga
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42
6

Abraham
in het vuur
van
Nimrod,
Siraz, 1410

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, bestaat er
een belangrijke figuratieve kunsttraditie in de islamitische kunst. Officieel staat de islam afwijzend tegenover het afbeelden van levende wezens. In de praktijk echter, betrof naleving van deze regel vooral religieuze ruimten en voorwerpen die voor de godsdienstoefening werden gebruikt. Afbeeldingen bleven lange tijd beperkt tot illustraties in boeken.
Omdat zij bij uitstek zijn bedoeld voor privé-gebruik,
kon men daarin tegemoet komen aan de menselijke
behoefte tot visualisatie van mens en dier.
Vanaf circa 1300 worden talloze boeken door middel
van miniaturen verfraaid. Dit leidt in het oostelijk
deel van het islamitische cultuurgebied tot de
beroemde Perzische miniaturen. Aanvankelijk zijn het vooral historische en literaire
werken die rijk worden geïllustreerd. Liefdesverhalen spelen zich af in kleurrijke
landschappen en interieurs. Historische
werken, die veelal teruggaan tot de Schepping, vormen steeds meer een bron van
inspiratie voor het verbeelden van de profeten van de islam. Vele kunstenaars laten
zich hierbij aanvankelijk inspireren door
christelijke figuratieve tradities. In de loop

van de vijftiende eeuw neemt de populariteit van
religieuze verhalen toe en worden talloze handschriften geïllustreerd, vooral met de zogenaamde profetengeschiedenissen. Adam en Eva, Abraham, Jozef en
Jezus zijn niet alleen bekende bijbelse figuren, maar
komen ook voor in de koran, het heilige boek voor
moslims.
In de lezingen richten we ons op religieuze figuren
die zowel in het christendom als in de islam voorkomen. We gaan in op het zogenaamde beeldverbod
en de invloed die dit heeft gehad op de islamitische
kunst. Voorts kijken we naar het wereldbeeld en de
Schepping en de profeten van het Oude Testament,
zoals Adam en Eva, Abraham en Mozes.
De tweede keer komen met name figuren uit het
Nieuwe Testament aan de orde. Daarnaast zullen
overeenkomsten en verschillen tussen Mohammed
en Jezus uitgebreid ter sprake komen en zal worden
ingegaan op de Dag des Oordeels en het paradijs.
Omdat de lezingen nauw op elkaar aansluiten wordt
het bijwonen van beide lezingen aanbevolen (de
lezingen zijn wegens ziekte van de spreker opnieuw
geprogrammeerd).
Dineke Huizenga is kunsthistorica, gespecialiseerd
in islamitische kunst. Zij verricht promotieonderzoek naar de religieuze en iconografische concepten
van de Dag des Oordeels, het hiernamaals en de hel.
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2000 - Heilig Jaar

Ierse heiligen, hun bergen, eilanden en kloosters
woensdag 9 februari 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Tineke Neyman
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave
Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in
’t Jatstraat 42

De vroeg-middeleeuwse Ierse kerk wijkt op een
aantal punten nogal af van die op het Continent. Zo
is de organisatie ervan sterk beïnvloed door de IersKeltische samenleving. In de lezing wordt een schets
gegeven van de ontwikkeling van het Ierse klooster-

wezen. Daarbij zal een aantal beroemde heiligen en
heilige plaatsen de revue passeren. Zoals bijvoorbeeld Patrick, de legendarische heilige die Ierland
bekeerd zou hebben, waarbij hij en passant de slangen van het eiland jaagde. Zijn naam is verbonden
met de Croach Patrick, een berg die als bedevaartsoord geldt. Of neem Kevin, de stichter van Glendalough, een klooster dat uitgroeide tot een soort ‘universiteits-stad’. En natuurlijk Columba, de heetgebakerde heilige die uit Ierland verbannen werd. Hij
stichtte op het piepkleine Schotse eiland Iona een
klooster vanwaaruit een imposante missionering op
gang kwam. Monniken uit Iona trotseerden de zee
en onbekende gevaren en trokken niet alleen naar
Engeland, maar zelfs tot aan het huidige Duitsland en
Italië om er kloosters te stichten. Kortom een lezing
over niet altijd even brave heiligen en over bijzondere heilige plaatsen.
Tineke Neyman is kunsthistorica en mediaevist,
gespecialiseerd in de vroeg-middeleeuwse Ierse
kunst, geschiedenis en cultuur. Zij is regelmatig in
Ierland te vinden en begeleidde er ook reizen.
Momenteel rondt zij een proefschrift af en werkt zij
als docent kunst- en cultuurgeschiedenis in het volwassenen-onderwijs en als verteller.

Iona, het eiland van
Columba
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Terug naar de klassieken

Penelope, ‘lady in waiting’
woensdag 16 februari 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Alie van Arragon
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

8

Een van de meest fascinerende vrouwenfiguren in de Odyssee van Homerus is Penelope, de vrouw van Odysseus. Zoals Homerus haar beschrijft,
komt ze naar voren als iemand die
intelligent en verstandig haar gang gaat.
Tegelijkertijd wacht Penelope uit liefde
en trouw twintig jaar op de terugkomst
van haar man. Iedereen raadt het haar
af en toch blijft ze wachten...

J.W. Waterhouse, Penelope en de aanbidders, 1912

Kunstenaars uit allerlei disciplines zijn door de eeuwen heen bezig geweest om hun visie te geven op
deze vrouw, die volgens de een uiterst assertief en
geëmancipeerd, en volgens de ander een prototype
van de liefhebbende en afwachtende echtgenote is.
De Prerafaëlieten en de ‘last Romantics’ schilderden
vaak en met verve mythologische scènes, zoals
Penelope aan het weefgetouw of de Val van Icarus.
Draper, Alma Tadema, Rossetti en Waterhouse treden in de negentiende eeuw in de voetsporen van

Leighton en Angelika Kauffmann met hun neo-classicistische, Victoriaanse of romantische visie op thema’s uit de Klassieke Oudheid en de Griekse mythologie. Odysseus en Penelope doen het goed als symbool voor Victoriaanse huwelijkstrouw, terwijl Icarus
door Draper zo mooi en decadent wordt afgebeeld
dat het haast zeker is dat niet mythe maar mannenlijf
op zijn schilderij centraal staat.
Alie van Arragon is classica en werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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‘Van Groningen tot Oekraïne...’
De buitenlandse fabrieken van Willem Albert Scholten
woensdag 23 februari 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Jaap Ekhart
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De Groningse fabrikant Willem Albert Scholten
(1819-1892) stichtte tijdens zijn leven maar liefst 24
fabrieken: 14 in Nederland en 10 in het buitenland
(Polen, Tsjechië, Oekraïne en Duitsland). In Nederland is nagenoeg niets terug te vinden van enig industrieel erfgoed van het machtige Scholtenconcern.
Maar hoe staat het met het buitenland? Staat daar
misschien nog iets?
Aan de hand van unieke dia’s die de spreker in het
buitenland maakte, kunnen wij een beeld krijgen van
de activiteiten van Scholten ver buiten de grenzen
van Groningen. Jaap Ekhart, schrijver van het boek
Van Groningen tot Oekraïne doet verslag van zijn
spannende speurtocht naar de tien buitenlandse
fabrieken van W.A. Scholten.

Willem Albert Scholten

Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en
architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en
schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.
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Terug naar de klassieken

De klassieke
inspiratie in
Italië van
1500 -1800

10

dinsdag 7 maart 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Saskia Goddijn
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Rafael, De School van Athene,
1509-1511, Vaticaan

In de lezing onderzoeken we de
wijze waarop de klassieke oudheid invloed heeft gehad op Italiaanse bouwwerken, beeldhouw- en schilderkunst van de
vijftiende tot de negentiende
eeuw. De klassieke inspiratie
beperkte zich vaak niet tot de
vormentaal van kunstwerken.
Het zal blijken dat de belangstelling voor het klassieke verleden ook van invloed is geweest
op de onderwerpkeuze: er was
een groeiende belangstelling
voor mythologische thema’s.
De vijftiende eeuw is de periode van de Renaissance.
Zoals de term aangeeft, streefden kunstenaars in
deze periode er bewust naar het klassieke ideaal te
doen herleven. Men kan dat bijvoorbeeld zien in de
bouwwerken zoals die van Filippo Brunelleschi en
sculpturen van Donatello. Deze tendens zette zich
voort in de zestiende eeuw. Donato Bramante ontwierp in Rome zijn Tempietto waarin de klassieke
bouworde perfect werd toegepast en Rafael decoreerde de pauselijke privé-vertrekken in het Vaticaan

onder andere met een voorstelling van de School van Athene. In
de zeventiende eeuw volgde de
kunstenaar Annibale Caracci het
ideaal van de Griekse beeldhouwkunst door het schoonste
aan de natuur te ontlenen en te
vereren in zijn voorstellingen. De
Franse kunstenaar Claude Lorrain, die nagenoeg zijn hele leven
in Rome leefde, liet zich door
Romeinse ruïnes inspireren en
maakte voorstellingen die de idyllische sfeer van de Griekse poëzie uitstraalden. In de achttiende
eeuw vierde de verering van de klassieke oudheid
wederom hoogtij. De kunsttheoreticus Johann
Joachim Winckelmann schreef zijn loftuiting op de
klassieke kunst, Gedanken über die Nachamung der
griechischen Werke en kunstenaars zoals Antonio
Canova en Jacques-Louis David maakten in Rome
werk dat duidelijk de invloed van ideeën zoals die
van Winckelmann toont.
Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij woonde in
Rome en begeleidt kunstreizen naar Italië.
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Van utopie naar alledag

‘La città ideale’ in Italië
woensdag 8 maart 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Cynthia Huisjes
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Pienza,
Dom en
Palazzo
Piccolomini

In de vijftiende eeuw maakt de stedenbouw in Italië
een sterke ontwikkeling door. Adel en rijke burgers
laten grote ‘palazzi’ bouwen. Hiervoor moet veel
middeleeuwse bebouwing wijken, die niet meer voldoet binnen de nieuwe schaal waarop wordt
gedacht.
Het beeld ontstaat van een ideale stad, waarin een
regelmatig geordende bebouwing (een veelhoekig of
stervormig stratenplan, omringd door een vestingmuur) de kerkelijke en wereldlijke macht
weerspiegelt .
De architect
Filarete (circa
1450) geeft bijvoorbeeld zijn
visie op de
ideale stad in de
beschrijving van
de denkbeeldige

stad ‘Sforzinda’, een hommage aan zijn werkgevers
de Sforza’s in Milaan. Het nieuwe stadsideaal wordt
ook verbeeld in de schilderkunst. Zo schildert Piero
della Francesca een stadsgezicht waarin alle gebouwen aan elkaar gerelateerd zijn in schaal en stijl.
Maar het is niet bij denkbeelden gebleven. Paus Pius
II heeft een poging ondernomen om zijn geboortedorp Corsignano in Toscane te transformeren in de
ideale stad Pienza. Het centrum van Pienza is tot op
de dag van vandaag een toonbeeld van renaissancebouwkunst, evenals steden als Urbino en Ferrara.
Ook in Rome hebben verscheidene pausen geprobeerd de stadsstructuur naar hun hand te zetten.
Vaak bleef het bij het door- of rechttrekken van straten. Maar Paus Sixtus V trachtte Rome te voorzien
van een geordende hoofdstructuur, die het labyrintachtige middeleeuwse Rome overzichtelijker moest
maken.
Het verlangen om een ideale stad te bouwen blijft
ook na de Renaissance bestaan. Mussolini’s stadsuitbreiding in de wijk EUR (gebouwd voor de wereldtentoonstelling in 1942) illustreert hoe hij de grandeur van het Romeinse keizerrijk weer wil oproepen.
Cynthia Huisjes studeerde kunstgeschiedenis, met
name architectuur. Zij geeft cursussen en begeleidt
cultuurreizen.
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2000 – Heilig Jaar

Op stap in de Middeleeuwen
donderdag 9 en 16 maart 2000
10.00 - 12.00 uur
ƒ30,00 / ƒ15,00 per keer
spreker Flip Rodenburg
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

12

Er was veel volk onderweg in de Middeleeuwen.
Wie als pelgrim op stap ging onttrok zich tijdelijk aan
de gevestigde orde waarvan hij deel uitmaakte, en
kwam terecht in de wereld ‘der varende luyden’.
In de eerste van deze twee lezingen maakt u kennis
met deze beide werelden waartussen de pelgrim
zwierf. Twee werelden die, hoe verschillend ook,
deel uitmaakten van één culturele stroming: de
gotiek.
De tweede lezing gaat dieper in op de materiële cultuur van deze tijd: hoe leefde de gewone man of
vrouw, hoe zagen de kleding en de bijbehorende
accessoires er uit, en hoe onderscheidden ‘varende
luyden’ zoals pelgrims en muzikanten zich van het
gewone volk. Hierbij krijgt u de gelegenheid om de
zorgvuldig gereconstrueerde kledingstukken van
dichtbij te bekijken en voelen.
Flip Rodenburg studeerde kunstgeschiedenis aan
de RUG, en was daarna onder meer werkzaam als
straatmuzikant en doedelzakbouwer.

Albrecht Dürer, De Heilige Koloman, 1513
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Vrouwen in de kunstgeschiedenis
dinsdag 14 en 21 maart 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ30,00 / ƒ15,00 per keer
spreker dr Corma Pol
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

vrouwelijke maker? En sinds de
jaren negentig wordt de kunstgeschiedschrijving zelf gekritiseerd. Het aanschouwen en
beschrijven van kunst is niet
neutraal. De patriarchale normen van onze maatschappij
werken er in door.

Moderne kunstgeschiedenis dateert van
het einde van de achttiende eeuw. Zij
De lezingen worden gegeven
identificeert zich met de vroeg-renaisnaar aanleiding van de tentoonsancistische visie op de artiest als een
stelling ‘Elck zijn waerom’ (zie
ontwikkeld mens en het kunstwerk als
pag. 15). De eerste lezing richt
de uitdrukking van individuele begaafdMarlene Dumas,
zich op de positie en de kunst
heid. Honderd jaar later wordt de kun- Het kwaad is banaal, 1984
van vrouwen binnen de traditie
stenaar gezien als de mannelijke eigeen hoe zij erin slaagden zich te profileren. We kijken
naar van een unieke creativiteit. Dit concept leeft
onder meer naar het werk van de zeventiendenog voort tot ver in de twintigste eeuw. We kunnen
eeuwse Italiaanse schilderes Artemisia Gentileschi. In
dat bijvoorbeeld zien aan de opstelling van de Beyede tweede bijeenkomst staan de eigentijdse Duitse
ler-collectie in Basel (1997): in 21 zalen wordt
Rebecca Horn en de Nederlandse Marlene Dumas
moderne kunst tentoongesteld, maar van geen enkel
centraal.
object is een vrouw de auteur. Binnen vrouwenstudies kunstgeschiedenis wordt sinds de jaren zestig
Corma Pol is als kunsthistorica verbonden aan de
onderzoek gedaan naar het hoe en waarom van dit
Academie Minerva in Groningen. Ze is de auteur van
verschijnsel. Vrouwelijke kunstenaars worden opgeDiscourse on the Frame, the making and unmaking of
spoord en teruggebracht in de geschiedenis, zoals
Indonesian Women artists (1998), een studie over het
bijvoorbeeld Judith Leyster, wier werk lange tijd
werk en de positie van Indonesische schilderessen
werd aangezien voor dat van Frans Hals. Ook rijst de
binnen het kunstcircuit. In 1985 was zij een van de
vraag of we kunnen spreken van ‘het vrouwelijke’ in
oprichters van Kunst in Zicht.
de kunst: duiden ronde en ovale vormen op een
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Theo van
Doesburg
Avant-gardist van de
twintigste eeuw

14

Theo van Doesburg,
Breiend meisje aan de haven, 1917

woensdag 15 maart 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Marleen Blokhuis
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Theo van Doesburg (18831931), pseudoniem voor
Christian Emil Marie Küpper,
was de twintigste-eeuwse
avant-gardist bij uitstek. Hij
was actief op het gebied van
beeldende kunst, architectuur
en literatuur. Ook was hij een
belangrijk kunsttheoreticus,
die een centrale rol speelde in de moderne kunst van
de eerste helft van de twintigste eeuw.
Van Doesburg is vooral bekend geworden als oprichter van het kunsttijdschrift De Stijl in 1917. Kunst en
leven waren voor Van Doesburg identiek. Hij was
enorm energiek en had een brede interesse voor
allerlei kunststromingen, variërend van moderne
muziek tot experimentele film. Hij streefde naar een
kunstvorm die gebaseerd was op het in evenwicht
brengen van tegenstellingen, en droeg daardoor bij
aan een nieuwe, meer uitgebalanceerde cultuur. De
beeldende harmonie was geen doel meer op zichzelf, maar diende als model voor eenzelfde ontwikkeling in de maatschappij.

Van Doesburg reisde veel door
Europa om de verdere verspreiding
van de Stijl-ideeën te bevorderen.
Zo was hij tijdelijk verbonden aan
het Bauhaus in Weimar en hield hij
vandaaruit lezingen in andere Duitse steden. Hij raakte onder meer
bevriend met de dadaïst Kurt
Schwitters. Voor Van Doesburg
belichaamde Dada het ‘reinigende
moment’ waarmee zowel binnen
als buiten de kunst werd afgerekend met tradities, hetgeen nauw aansloot bij zijn
eigen levensinstelling.
Ook architectuur nam in de loop van zijn carrière
een steeds belangrijker plaats in. Van Doesburg zag
de bouwkunst als overkoepeling van al zijn bezigheden en als bindend element om een Stijl-omgeving
van beeldende harmonie te creëren. De lezing biedt
een overzicht van alle facetten van het kunstenaarschap van Theo van Doesburg, ter voorbereiding op
een bezoek aan Utrecht en Otterlo (zie excursie pag.
21)
Marleen Blokhuis werkt voor het Centraal Museum te Utrecht aan de oeuvre-catalogus over Van
Doesburg.
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Kunst van vrouwen
Arnhem - Museum voor Moderne Kunst
Zwolle - Het Vrouwenhuis
zondag 19 maart 2000
9.00 - 18.00 uur
ƒ 90,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
instapplaatsen
9.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling)
9.15 uur Haren, Motel
9.40 uur Assen, Motel
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem presenteert van 26 februari tot en met 4 juni 2000 een
unieke overzichtstentoonstelling van vrouwelijke
kunstenaars. De tentoonstelling ‘Elck zijn waerom’
laat meer dan 300 werken
zien, gemaakt door 180
vrouwelijke kunstenaars
die in de periode 15001950 in Nederland en België werkten. Symbolisch
voor dit overzicht is een
zelfportret van de Haarlemse kunstenares Judith
Leyster uit 1630. Glimlachend leunt zij achterover
in haar stoel met in haar
ene hand een penseel en
in de andere een palet met
achttien penselen (een

geestige aanduiding van virtuositeit). Het innemende
zelfportret laat zelfvertrouwen en plezier in het
schilderen zien.
De tentoonstelling omvat werk van onder meer Clara Peeters, Judith Leyster, Anna Maria van Schuurman, Thérèse Schwartze en Henriëtte Ronner-Knip.
’s Middags brengen we een bezoek aan het Vrouwenhuis in Zwolle. Daar worden we rondgeleid
door Saskia Zwiers, kunsthistorica/kunstenares en
conservator. Het huis dankt zijn naam aan de welgestelde en ongehuwde Aleida Greve
(1670-1742). Zij heeft bij testament
bepaald dat haar woonhuis na haar
dood een bestemming als ‘hofje’ voor
alleenstaande, bejaarde vrouwen kreeg.
Het Vrouwenhuis is van oudsher ook
het huis van de ‘penseel princessen’,
vrouwen die de schilderkunst beoefenden. In de zeventiende eeuw woonde
hier Aleida Wolfsen (1648-1692), die
elegante portretten van edellieden en
patriciërs maakte. Ook hangt er werk
van de schilderes Eva van Marle, die
omstreeks 1650 actief was. De unieke
schilderijen die door deze jongedames
werden gemaakt hangen nog steeds in
de Regentenkamer.
Het Vrouwenhuis, Zwolle, zeventiende eeuw
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Terug naar de klassieken

Paul Klee – het masker van de mythologie
woensdag 22 maart 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs David Stroband
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

16

Een uitspraak van de beeldend kunstenaar Paul Klee
(1879-1940) luidt: ‘Kunst reproduceert niet het zichtbare, het maakt daarentegen zichtbaar’. Werk van
Paul Klee (schilderijen, tekening en grafiek) heeft
vaak een wat sprookjesachtig karakter. De kunstenaar was bijzonder geïnteresseerd in beeldende uitingen van ‘primitieve volken’ en kleine kinderen en hij
liet zich in zijn werk hierdoor inspireren. Ook ontwikkelde hij tijdens zijn docentschap aan het Bauhaus
in Weimar en Dessau (jaren 20) een eigen beeldtheorie: hij deed intensief onderzoek naar beeldtekens
want de beeldende kunst was voor hem een taal van
tekens die ieder een idee weergaven. Het teken
mocht echter niet alleen verwijzen, maar moest ook
een eigen beeldende zeggingskracht hebben.
Nadruk in deze lezing komt te liggen op de omgang
van Paul Klee met het klassieke beeldend gedachtengoed. Welke invloeden uit de klassieke beeldende
kunst zijn er in zijn werk en gedachtengoed terug te
vinden?
Deze lezing sluit aan op een expositie rondom het
werk van Klee die in Museum Boijmans Van Beunin-

Paul Klee,
Barbaren
Venus,
1921

gen te Rotterdam van 18 februari tot en met 12 juni
2000 zal plaatsvinden.
David Stroband studeerde kunstgeschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij
onder meer werkzaam bij de Stichting Niggendijker
en de Rijksuniversiteit Groningen.
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De Ploeg en de provincie Groningen
dinsdag 28 maart 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Ineke Kool van Langenberghe
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Sinds het begin van de jaren vijftig verwierf de Provincie Groningen ruim zestig, vooral naturalistische
werken van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Tot
voor kort waren deze werken verborgen voor het
publiek. Zelden of nooit maakten zij deel uit van
exposities rond deze inmiddels landelijk fameuze
kunstenaarsvereniging.
Daar kwam in november
1999 verandering in, toen
de Ploegverzameling voor
het eerst tentoongesteld
werd in het Provinciehuis.
Bij deze expositie verscheen de catalogus Voor
het voetlicht: De Ploeg en
de provincie Groningen,
waarin de werken vanuit
kunsthistorische, geografische en historische hoek
uitgebreid werden toegelicht.

Kunst in Zicht heeft het genoegen om de kunsthistoricus Ineke Kool van Langenberghe als spreker te
kunnen aantrekken. Zij inventariseerde de provinciale collectie en leverde een belangrijke bijdrage aan
bovengenoemd boek. In de lezing zal zij u meevoeren langs de hoogtepunten uit de Ploeg-verzameling
van de Provincie.
Ineke Kool van Langenberghe studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij
inventariseerde de kunstcollectie van de Provincie
Groningen en was mede-auteur van het boek Voor
het voetlicht: De Ploeg en de provincie Groningen.
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Jan Altink,
Blauwborgje in mei,
1927
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Jan Hendrik Weissenbruch
Voorbij de Haagse School
woensdag 29 maart 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Miranda van Gelderen
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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‘Schilders kunnen nooit genoeg naar de lucht kijken.
Wij leven van licht en zonneschijn [...]’. Dit zijn de
woorden van Jan Hendrik Weissenbruch, de beste

landschapsschilder van de Haagse School, die bekend
staat om zijn verbeelding van het licht. Landschappen
van zeventiende-eeuwse meesters als Ruisdael en
Vermeer vormen zijn uitgangspunten. Ook de
romantiek van Schelfhout beïnvloedt hem kort, maar
uiteindelijk ontwikkelt hij zijn eigen gevoel voor licht.
Na 1880 wordt Weissenbruchs werk atmosferischer
en neemt de vereenvoudiging toe. De ware revolutie
voltrekt zich rond 1900 als het geschilderde landschap abstractie wordt.
De lezing sluit aan bij de tentoonstelling ‘J.H. Weissenbruch – Voorbij de
Haagse School’ die nog tot 6 februari
te zien is in Oss (Museum Jan Cunen)
en daarna in het Haags Gemeentemuseum hangt (vanaf 19 februari tot 21
mei).
Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is werkzaam
als docent kunst- en architectuurgeschiedenis bij diverse instellingen.

Jan Hendrik Weissenbruch,
Te Noorden bij Nieuwkoop, 1901
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om op belangrijke martelaarsgraven basilieken gezet,
en de Sint-Pieter was daar één van.
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2000 – Heilig Jaar

De Sint Pieter opnieuw bekeken
dinsdag 4 en 11 april 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Minou Schraven
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Vanwege het Heilig Jaar zijn vele kerken in Italië
gerestaureerd. Kunst in Zicht wil daarom aandacht
schenken aan de meest bekende Italiaanse kerken
(zie ook ‘Kerken in Florence’, pag. 4).
Op de eerste avond zal de bouw van de basiliek op
het Petrusgraf tot de late Middeleeuwen behandeld
worden. De eerste christelijke gemeenschap in
Rome vereerde een onooglijk graf op een begraafplaats op de Vaticaanse heuvel, gelegen naast het circus van Keizer Nero. Het graf was van de apostel
Petrus, tegen wie Christus had gezegd dat op hem
de Kerk zou worden gebouwd, en die zoals vele
christenen uit de eerste eeuwen de martelaarsdood
was gestorven. Toen keizer Constantijn in 313 de
christelijke kerk officieel het bestaansrecht gaf, ving
een nieuwe fase aan. De tijd van martelaren en
ondergrondse kerk was voorbij. Begonnen werd met
een grote bouwcampagne: de christelijke kerk had
nu immers officiële kerken nodig voor de grote aantallen gelovigen. In Rome werden in die eeuw daarSint Pieter, Rome

Op de tweede avond zal de bouw van de nieuwe
Sint Pieter van 1500 tot heden behandeld worden.
De basiliek die door Keizer Constantijn op het Petrus-graf was neergezet, begon tegen het einde van
de vijftiende eeuw steeds meer gebreken te vertonen. Talloze verbouwingen en het bezoek van de talrijke pelgrims hadden in het meer dan 1000-jarige
bestaan van de Sint Pieter hun sporen achtergelaten.
De renaissance paus Julius II is daarom vastbesloten:
de oude Sint Peter moet plaats maken voor een
nieuwe basiliek. Samen met zijn bouwmeester Bramante wordt begonnen aan een megalomaan bouwproject, dat twee eeuwen zal duren.
De Sint Pieter zoals wij die nu kennen, is het product
van en lange en interessante geschiedenis, waarin
nieuwe idealen samen gaan met de oude tradities.
Gian Lorenzo Bernini heeft met zijn ingrepen in de
Sint Pieter de huidige aanblik bepaald, waarin de
triomf van de katholieke kerk, de apostel Petrus en
de paus met de meest kostbare materialen wordt
verbeeld.
Drs Minou Schraven studeerde kunstgeschiedenis
en Italiaans in Leiden. Momenteel is zij als assistent in
opleiding verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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Van utopie naar alledag

De Russische Avant-garde
woensdag 5 april 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs David Stroband
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Als er in de afgelopen eeuw een
land was waar de kunst werd
ingezet ten behoeve van ideologie
en vervolgens politiek, dan was
het wel de Sovjetunie. Veel beeldend kunstenaars hadden rond
1915 het idee dat hun werk de
samenleving mee kon trekken
naar een nieuwe, ideale maatschappij. Met behulp van een
innovatieve beeldtaal, het samensmelten van verschillende disciplines en het gebruik van nieuwe
materialen werd getracht een
nieuw ideeëngoed beeldend
gestalte geven. Was het echter
wel zo dat beeldend kunstenaars
het maatschappelijk utopische
model zo klakkeloos volgden?
Volgden ze niet meer hun eigen

particuliere gedachtengoed? In deze lezing zal aandacht besteed worden aan werk en maatschappelijke
rol van een aantal avant-garde kunstenaars binnen de
sovjet-maatschappij in het tweede en derde decennium van de twintigste eeuw. Aan bod komt o.a. werk
van Malevitsj, El Lissitzky, Vladimir Tatlin en Alexander Rodtsjenko.
De lezing sluit aan bij de serie
lezingen die Kunst in Zicht in
samenwerking met Studium
Generale van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert.
Nadere informatie hierover
volgt.
David Stroband studeerde
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Momenteel is hij onder meer
werkzaam bij de Stichting Niggendijker en de Rijksuniversiteit Groningen.

Kasimir Malevitsj,
Portret Ivan Kljun, 1913
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Theo van Doesburg
Avant-gardist van de twintigste eeuw
zondag 9 april 2000
8.00 - 18.00 uur
ƒ 90,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
instapplaatsen
8.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling)
8.15 uur Haren, Motel
8.40 uur Assen, Motel
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Op 12 maart opent in het Centraal Museum (Utrecht) en in
het Kröller Müller Museum
(Otterlo) het grootste en
meest omvattende museale
overzicht dat ooit van Theo
van Doesburg is gegeven. De
presentaties in Utrecht en
Otterlo laten samen een beeld
zien van een veelzijdig kunstenaar die zijn artistieke visie
koppelde aan maatschappelijk
inzicht, en ook zijn leven daardoor wilde laten leiden.

Theo van Doesburg (met shawl van Sonia Delaunay)
in L’Aubette, begin 1928

Kunst in Zicht brengt ’s ochtends een bezoek aan
het Centraal Museum (dat overigens ook pas zijn
deuren weer opende na een ingrijpende verbouwing). In Utrecht wordt de beginfase van zijn ontwikkeling getoond, waarin Van Doesburg zich oriënteert op het schrijver- en kunstenaarschap en zich

laat beïnvloeden door
Leonardo, Rembrandt en
Van Gogh. Rond de eerste
wereldoorlog wordt hij
gegrepen door het
expressionistisch avantgardisme van Kandinsky.
Dat schrijft hij echter ook
al snel weer af als te mystiek en hij keert zich tot
het kubisme als zakelijke
en feitelijke analyse van de
schilderkunst. De oprichting van De Stijl volgt in
1917, waarna Van Doesburg in de periode 19181922 contacten legt met
het Bauhaus en de Russische constructivisten.

In Otterlo kunnen we
’s middags de vervolgjaren van Van Doesburg volgen:
zijn deelname aan Dada, de contacten met Kurt
Schwitters en Hans Arp, en zijn oriëntatie op de
Futuristen. Ook de samenwerking met diverse architecten en de realisatie van zijn ideeën, zoals in het
amusementscomplex L’Aubette te Straatsburg, worden in deze tentoonstelling belicht.

21

20

Gentile da Fabriano: Yale Madonna
(detail), vijftiende eeuw

L E Z I NG

Madonna’s
met vreemde
aureolen
Arabische invloeden in de
Italiaanse schilderkunst

22

woensdag 12 april 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker Prof. dr. F. Leemhuis
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In de Europese schilderkunst
van de late Middeleeuwen en
de vroege Renaissance komen
nogal wat oosterse invloeden
voor: vooral Arabisch-islamitische motieven zijn zichtbaar
op afgebeelde kleding en aardewerk. Door de handel met
de oostelijke randgebieden van de Middellandse Zee
kwamen allerlei zeer gewaardeerde, tamelijk kostbare goederen in vooral de opkomende Italiaanse steden in Europa in omloop.
Kunstenaars kregen in die tijd steeds meer de neiging
naar het leven af te beelden. In voorstellingen uit de
bijbelse geschiedenis, zoals de beroemde schilderingen van Giotto in de Arena kapel in Padua, zijn de
personages dan ook in oriëntaalse kledij afgebeeld. In
dergelijke kledij waren in de Arabische wereld van
die tijd vaak teksten in het Arabisch ingeweven. Ook
opdrachtgevers van altaarstukken die zich graag zelf
lieten afbeelden worden vaak uitgedost in dure oosterse kleding weergegeven. Soms zijn de afbeeldingen zo natuurgetrouw dat we stukjes tekst zelfs nog

kunnen lezen, met een verrassende inhoud. Kennelijk hadden
zij geen idee dat het om tekst
ging; ze beschouwden die
vreemde versieringen enkel als
intrigerende ornamenten. We
kennen ze nog steeds als arabesken.
Een bijzondere groep van deze
vreemde tekens komt voor in
aureolen van heiligen en vooral
in afbeeldingen van de Madonna. In schilderijen van
bijvoorbeeld Giotto, Masaccio en Gentile da
Fabriano is het Arabisch schrift zo suggestief dat volgens sommigen de islamitische geloofsbelijdenis erin
te herkennen zou zijn. Een recente ontdekking
maakt duidelijk dat het om andere teksten ging, met
een minstens zo verrassende inhoud.
Na de jaren dertig van de vijftiende eeuw komen ze
niet meer voor. Zou de toegenomen kennis van het
Arabisch tot gevolg hebben gehad dat men zich realiseerde dat het niet alleen om versiering ging, maar
ook om teksten met een inhoud die niet geheel paste bij de afbeeldingen van heiligen?
Fred Leemhuis is als arabist-islamoloog verbonden
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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STADSWANDELING

Hofjes in de binnenstad
zondag 16 april 2000
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.

Oorspronkelijk waren de gasthuizen liefdadige instellingen die zich bekommerden om het lot van armen
en vreemdelingen. Ze werden gesticht door leden
van vooraanstaande families uit de stad en lagen in de
nabijheid van de toegangswegen aan de rand van de
stad.
Zo stichtten Borneer Solleder en zijn zoon meester
Albert in 1405 dichtbij de stadspoort een gasthuis
voor de opvang van ‘ellendighe en arme pelegrams’.
Het gasthuis werd gewijd aan de heilige Geertruid,
patrones van de reizigers.
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 oorsprong middeleeuwse hofjes in de Groningse binnenstad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis en het Heilige Geestgasthuis.
Egbert van der Werff is historicus/mediaevist. Hij
publiceert over middeleeuwse en kerkgeschiedenis
van Groningen.

Sint Anthonygasthuis,
Groningen
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2000 – Heilig Jaar

De Jacobuskerk in Zeerijp
dinsdag 18 april 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs W.J. van Neck
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42
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Het is een wonder en mysterie tegelijk dat in het
kleine Groningse dorpje Zeerijp een bijzonder grote
kerk staat. De Jacobuskerk van Zeerijp staat dit jaar
in het centrum van de belangstelling vanwege de
poging het oorspronkelijke Jacobuspad te reconstrueren. De exotisch aandoende arabesken op de toegangsdeuren duiden op verbondenheid met het
Spaanse Santiago di Compostela.

Hoe liep in de Middeleeuwen de route vanaf de Groninger Ommelanden naar dit Spaanse pelgrimsoord?
Voorlopig zal hier nog geen definitief antwoord op
gegeven kunnen worden. Wel kunnen wij stilstaan bij
de geschiedenis van dit monumentale godshuis dat in
de loop der eeuwen praktisch geen wijzigingen heeft
ondergaan en derhalve een van de weinige gaaf
bewaarde monumenten uit de eerste helft van de
veertiende eeuw is. Een rijke geschiedenis van borgheren, pastoors, kerkvoogden, organisten en van de
uiterst begaafde orgelbouwer Theodorus Faber, die
het beroemde naar hem genoemde Faberorgel
bouwde.
Het uitblijven van de beeldenstorm in Zeerijp heeft
met zeer specifieke redenen van zuiver persoonlijke
aard te maken. De laatste pastoor, tevens de eerste
predikant, is een zeer kleurrijke figuur geweest die
een belangrijke rol heeft gespeeld in de tweede helft
van de zestiende eeuw, zeker niet in geringe mate
om zijn bemoeienis met de beroemde legende van
‘Het Riepste Licht’.
W.J. van Neck is docent Engels. Als inwoner van
het dorp Zeerijp is hij gefascineerd geraakt door de
monumentale Jacobuskerk. Hij schreef een boek
over de geschiedenis van deze kerk.
Jacobuskerk, Zeerijp, veertiende eeuw
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L E Z I N G EN

Carolus, keizer Karel V (1500-1558)
dinsdag 25 april, 9 mei 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ30,00 / ƒ15,00 per keer
sprekers drs Lars Hendrikman en
drs Linda Jansen
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Buste van
Karel V,
circa 1520

Op 24 februari is het vijfhonderd jaar geleden dat in
Gent keizer Karel V werd geboren. Deze gelegenheid is in heel Europa (o.a. in België, Spanje en in
Duitsland) aangegrepen om de laatste keizer van een
‘verenigd’ Europa te herdenken. Zijn rijk besloeg het
huidige België, Nederland, Duitsland, Spanje, delen
van Oost-Europa en delen van Italië. Bovendien
regeerde hij via het koningschap van Spanje over
grote gebieden in de ‘Nieuwe wereld’ en beheerste
zodoende een rijk ‘waar de zon nooit onder ging’.
Onder de heerschappij van Karel werd Europa
gecentraliseerd op administratief en politiek gebied
en werd het opkomend protestantisme de kop ingedrukt.
De politieke opvattingen van
de keizer zijn doorgedrongen
in de kunsten. Schilderijen,
sculptuur, wandtapijten, glasramen, in alle kunstvoorwerpen die in opdracht van de
keizer en zijn hof tot stand
kwamen, werd zijn politieke
boodschap weerspiegeld.

In deze twee lezingen zal worden ingegaan op de
wijze waarop de kunst in de Zuidelijke Nederlanden
als propaganda voor het Habsburgse hof functioneerde. Hoe zijn de verschillende kunstwerken,
zoals de Schouw van het Brugse Vrije in Brugge of de
glasvensters in de St Goedele te Brussel, te plaatsen
in een politieke context? Eveneens zal aan de orde
komen welke rol het Habsburgs mecenaat heeft
gespeeld bij de introductie van de Renaissance in het
noorden. Probeerde de keizer zich met het gebruik
van renaissancevormen te associëren met de keizers
uit de Antieke Oudheid door zich tijdens de Blijde
Intredes te laten verwelkomen door triomfbogen?
Of was renaissancekunst een begerenswaardig statussymbool dat slechts door persoonlijke belangstelling van de vorsten een belangrijke plaats in de artistieke produktie innam, zoals het mecenaat van Margaretha van Oostenrijk, die haar paleis in navolging
van de Franse koning Frans I in renaissancestijl liet
decoreren, doet vermoeden.
Lars Hendrikman is assistent in opleiding aan de
Rijksuniversiteit Groningen en verricht promotieonderzoek naar de introductie van de Renaissance in
Brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw.
Linda Jansen is extern promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht promotieonderzoek naar de introductie van de Renaissance in Brugge in de periode van circa 1480 tot 1561.
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slechting van de bolwerken. Ingrijpende gebeurtenissen, die de mogelijkheid bieden om de stadsontwikkeling een nieuwe weg in te laten slaan.

L E Z I NG

Van utopie naar alledag

Hoe Groningen had moeten zijn
woensdag 26 april 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Geert Pruiksma
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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In de compacte binnenstad van Groningen wisselen
een veelheid aan visies, ideeën en dromen over een
ideale samenleving elkaar op loopafstand af. Politiek,
publiek en bedrijfsleven worden gedwongen tot denken, discussie en daadkracht. De stad als laboratorium voor stedenbouwkundige en architectonische
experimenten.
Niet minder opzienbarend zijn de utopieën,
die achter de zichtbare resultaten schuilen.
Nog interessanter is het te ontdekken welke
ontwerpen te bevlogen werden bevonden
om naar de praktijk te worden vertaald. Wat
te denken van recente, alternatieve plannen
voor de Waagstraat of voor het Verbindingskanaal; de wederopbouwplannen van Granpré Molière voor de Grote Markt; Berlage’s
ontwerpen voor stadsuitbreiding of de plannen rondom herinrichting van de stad na de
Verbindingskanaal, Groningen

Is de bevlogenheid van de regisseur nog zichtbaar in
de alledaagse werkelijkheid? Hoe ideaal had onze
stad er uit kunnen zien? Een zoektocht naar de stad
Groningen, zoals deze op papier en in model werd
gecomponeerd. Een ideale stad?
Geert Pruiksma is als stedenbouwkundige en architectuurhistoricus verbonden aan onder andere het
Groninger Museum. Hij studeerde af op de vernieuwing van de Groninger binnenstad.
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E X C U R S IE

Basel, stad van musea
vertrek maandag 1 mei
terugkeer vrijdag 5 mei
instapplaatsen
7.00 uur Groningen,
NS Hoofdstation
7.15 uur Haren, Motel
7.40 uur Assen, Motel
kosten ƒ845,00 / ƒ795,00 voor
donateurs (inclusief vervoer per
luxe touringcar, 4 overnachtingen
met ontbijt, kunsthistorische
begeleiding, entrees)
toeslag éénpersoonskamer
ƒ 125,00
opgave voor 1 maart uitsluitend bij
Kunst in Zicht (zie inschrijfformulier)

Met deze vijfdaagse reis hoopt Kunst in Zicht een
lang gekoesterd plan te realiseren. Al enkele jaren
liepen wij rond met het voornemen om eens een
reis te organiseren naar Basel, waar binnen een
betrekkelijk kleine straal bijzonder veel kunstschatten te vinden zijn.
De reis omvat in elk geval de volgende onderdelen:
Kunstmuseum Basel
Het zwaartepunt van deze museumcollectie ligt op
de Duitse en Nederlandse schilder- en tekenkunst,
evenals op de kunst van de negentiende en twintigste eeuw. Hoogtepunt van de negentiende eeuw
vormen de schilderijen van Arnold Böcklin. Bij de
kunst van de twintigste eeuw ligt de nadruk op het
kubisme, het Duitse expressionisme, het abstractexpressionisme en de pop art. In het voorjaar is er
een tijdelijke tentoonstelling te zien van de Amerikaanse kunstenaar Cy Twombly.

Vitra Design Museum
Dit museum, gehuisvest in een gebouw van de Californische architect Frank O Gehry, behoort tot de
toonaangevende musea voor industrieel meubeldesign en architectuur. In mei presenteert het Vitra
Design Museum een tentoonstelling van Verner Panton. Deze Deense ontwerper behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het design uit de
jaren zestig.
Museum Jean Tinguely
In oktober 1996 werd in
Basel een museum geopend, gewijd aan het
leven en werk van de
Zwitserse kunstenaar
Jean Tinguely. Hofland
noemde het museum
‘het mooiste onderkomen dat voor bewegende kunst denkbaar is’. In
de vaste opstelling vinden
we werken van de Tinguely uit verschillende
Jean Tinguely
periodes: motorisch aangedreven reliëfs, tekenmachines en zwarte machine-sculpturen.
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vanwege het beroemde Isenheimer Altaar. Maker
van dit meesterwerk was de Duitse schilder Matthias
Grünewald (†1528). Hij schilderde dit reusachtige
polyptiek voor het hoogaltaar van de ziekenhuiskapel
in het antonietenklooster Isenheim bij Colmar. We
kunnen het uitgebreide iconografische programma
nu in detail ontleden in Museum Unterlinden.
Op de heen- en terugreis onderbreken we de rit
voor bezichtiging van een tentoonstelling of kunsthistorische bezienswaardigheden. Welke dat zijn, is op
dit moment nog niet bekend en is ook afhankelijk
van het verloop van de reis.
Fondation Beyeler, Riehen
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Fondation Beyeler
Dit museum herbergt de kunstcollectie van het echtpaar Hildy en Ernst Beyeler. Zij verzamelden moderne klassieken als Monet, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Warhol, Lichtenstein en Bacon. Daaraan voegden
zij circa 25 ‘primitieve’ beelden uit Afrika, Oceanië
en Alaska toe. De collectie is ondergebracht in een
prachtig gebouw van de Italiaanse architect Renzo
Piano. De constructie van het museum bestaat uit
vier verticale dragende muren van rode porfier, die
door een overkragend glazen dak worden overdekt.
Colmar: Isenheimer Altaar
Niet ver van de Duitse grens ligt in de Franse Elzas
het stadje Colmar. Voor kunstliefhebbers een ‘must’,
Matthias Grünewald, Isenheimer Altaar
(detail middenpaneel), circa 1510-1515
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L E Z I NG

Van utopie naar alledag

De ideale stad in de twintigste eeuw
woensdag 10 mei 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ15,00
spreker drs Jaap Ekhart
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Er zijn talrijke ontwerpen gemaakt voor de ideale
stad en de ideale woonwijk. Benamingen als ‘Cité
Industrielle’, ‘Città Nuova’ en ‘Ville Contemporaine’
hebben een bijkans magische klank.
In Nederland, ook in de stad Groningen, zijn veel
bouw-etappen ten dele gerealiseerd. Hoe functioneren ze in de praktijk? De Bijlmer in Amsterdam,
Pendrecht in Rotterdam en diverse Groningse
woonwijken worden onder de loep genomen.
De lezing sluit aan bij de serie lezingen die Kunst in
Zicht in samenwerking met Studium Generale van de
Rijksuniversiteit Groningen organiseert. Nadere
informatie hierover volgt.
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Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en
architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en
schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.
Antonio Sant’Elia, Città Nuova, 1912-1914
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De Folkingestraat in Groningen

STADSWANDELING

De
Folkingestraat
Ruimte met een verdieping
zondag 14 mei 2000
13.00 - 15.00 uur
ƒ15,00
begeleider drs Geert Pruiksma
vertrekpunt café De Beurs
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

30

‘De Jordaan van Groningen’,
zo kopten de kranten bij de
opening van de museumroute.
Een tweede brug werd vanuit
het Groninger Museum geslagen: een figuurlijke naar de
Vismarkt. Stadjers en dagjesmensen worden blij verrast
door kwaliteit en variatie in
het aanbod van deze straat.
De oplettender kijker ziet
bovendien de grote hoeveelheid aan authentieke etalages.
Was ook hier de armoede
conservator van de gevels? De
onopvallend aanwezige kunstwerken verwijzen
ernaar: eeuwenlang vormde deze omgeving het
kloppende hart van een omvangrijke joodse gemeenschap. Menig verhaal of anekdote doet er nog steeds
de ronde. Over slager Gosschalk, die als eerste een
etalage in zijn winkel kreeg. Mevrouw Gaarkeuken
bewaarde de glanzende hoge, zijden hoeden van de
parnassijns (joodse bestuursleden) in haar bedstee.
Benjamin Stoppelman, die zijn handel tijdens de oorlog onder de vloer verstopte. Na de bevrijding bleken de dozen alleen rechterschoenen te bevatten.

Om te voorkomen, dat anderen er met zijn handel vandoor zouden gaan. Of Mozes
Nijveen, die iedere dag tegen
zijn overbuurman Nieweg
grapte: ‘Ben je nu nog nie
weg?’
De synagoge, het rabbinaatshuis en de woningen, waar
joden en niet-joden ooit
vreedzaam naast elkaar
woonden. Ze staan er nog als
stille getuigen van een verloren gevecht tussen verdraagzaamheid en onbegrip. Uiteindelijk werd de synagoge
dan toch van wasserette
weer een sjoel en een bordeel verdween enige jaren
geleden pas uit het rabbinaat. Dankzij de inzet van
een gedreven en enthousiaste ondernemersvereniging kwam tenminste de oude veelkleurigheid terug.
Nog even en de Jordaan wordt de Folkinge van
Amsterdam genoemd.
Geert Pruiksma is als stedenbouwkundige en architectuurhistoricus verbonden aan onder andere het
Groninger Museum. Hij studeerde af op de vernieuwing van de Groninger binnenstad.
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STADSWANDELING

Hofjes in de Hortusbuurt
zaterdag 20 mei 2000
13.00 - 15.00 uur
ƒ15,00
begeleider drs Minette Albers
vertrekpunt Ossenmarkt
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De stad Groningen is rijk aan hofjes, ook wel gasthuizen genoemd. Kunst in Zicht organiseert al sinds
jaren met veel succes
een stadswandeling langs
de middeleeuwse gasthuizen in de binnenstad.
De wandeling langs de
hofjes in de Hortusbuurt
is een vervolg op deze
wandeling, maar kan ook
afzonderlijk worden
gevolgd.
De Hortusbuurt ligt ten
noorden van het stadscentrum, ingeklemd tussen de Noorderhaven en
het Noorderplantsoen.
De buurt dankt haar
naam aan de Hortus, de
botanische tuin die Henricus Munting in 1626

aanlegde in de Roosenstraet en die in 1642 eigendom werd van de universiteit.
De meeste gasthuizen die aan het eind van de negentiende eeuw in Groningen werden gesticht, zijn te
vinden in de Hortusbuurt. De Groote Leliestraat
spant de kroon met drie hofjes. Zij zijn gesticht door
kerkgenootschappen of instellingen van liefdadigheid.
Ouderen konden er van een verzorgde oude dag
genieten. Een enkel hofje is gesticht
door particulieren. Zo liet Ludewe
Vink in 1872 een gasthuis bouwen ter
nagedachtenis van haar overleden kinderen Pieter en Pieternella. Ludewe
Vink was getrouwd met een rijke
reder uit Emden. Schippers kregen dan
ook voorrang bij de toewijzing van een
huisje in het Pieternellagasthuis. De
wandeling voert u langs acht hofjes in
de Hortusbuurt.
Minette Albers studeerde kunst- en
cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is consulent voor de musea in
de stad en de provincie Groningen.
Remonstrants Gasthuis (‘Rozenhof’),
Noorderbinnensingel
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STADSWANDELING
Waarom komen mensen van heinde en verre om de
wijk in ogenschouw te nemen? Wat maakt de
Hoornse meer zo bijzonder? Wandel mee en u zult
het fijne horen over een Groningse woonwijk die
furore maakte.

Hoornse Meer
Wijk aan het water
zondag 21 mei 2000
13.00 - 15.00 uur
ƒ15,00
begeleider drs Jaap Ekhart
vertrekpunt Van Suttnerstraat
(Albert Heijn winkel)
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Naast de oude Groningse wijken wil Kunst in Zicht
ook aandacht besteden aan de moderne stedenbouwkunst in de stad. Een van de meest bekende
wijken buiten de stadsgrenzen is de
wijk Hoornse meer.
De bestemmingsplannen voor het
gebied waar de huidige wijk Hoornse meer ligt, waren zeer divers: het
zuidelijk deel van de ringweg was er
gepland. Vervolgens zou er een villa-park komen en dit zou betekenen dat alleen maar enkele uitverkorenen van de mooie locatie
gebruik konden maken. Uiteindelijk
kwam er een wijk met veel sociale
woningbouw: Hoornse Meer.
Hoornse Meer, deelplan Oost 1,
midden jaren 80

Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en
architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en
schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.
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FIETSTOCHT

Sporen van de familie Scholten in Groningen
zondag 28 mei 2000
13.00 - 15.00 uur
ƒ15,00
begeleider drs Jaap Ekhart
vertrekpunt ‘Zwarte plein’ (t.o.
hoofdingang NS Hoofdstation)
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Het aardappelmeelconcern van de familie Scholten in
Foxhol groeide in de negentiende eeuw uit tot de
eerste multinational in ons land. Met name Jan Evert
Scholten vervulde een actieve rol in het culturele en
maatschappelijke leven in Groningen. Hij had te
maken met tentoonstellingen, was initiatiefnemer
van de aanleg van het stadspark, het volkstuinencomplex, de ‘Snieschoule’ (huidig Kunstencentrum in de
Walstraat), etc.
De tocht voert langs de sporen die het ooit zo machtige Scholten imperium heeft nagelaten in de stad
Groningen en directe omgeving: gebouwen, beeldhouwwerken, straatnamen en gevelstenen. Omdat
deze bezienswaardigheden te ver uit elkaar liggen
om lopend te kunnen bekijken, pakken we de fiets
(globale indicatie van het route: stad Groningen,
Paterswoldse meer, Hoornse dijk en Meerweg, via
het stadspark terug naar de stad).

Villa Gelria, Verlengde Hereweg, Groningen

Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en
architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en
schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen. Hij is de auteur van het boek Van Groningen
tot Oekraïne over de buitenlandse fabrieken van
W.A. Scholten.
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L E Z I N G EN

Lezingen in De Buitenplaats te Eelde
De lezingen in Museum De Buitenplaats te Eelde 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 van
diverse deskundigen.
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Museum De Buitenplaats
te Eelde
ƒ 15,00
opgave Kunst in Zicht, schriftelijk
(zie inschrijfformulier op pag. 35) of
telefonisch 050 - 318 86 51

Micky Piller over

José Vermeersch
donderdag 13 april 2000
Van 9 april tot en
met 2 juli is in Museum De Buitenplaats
een expositie te zien
van de kunstcollectie van C. Röling.
Een van de kunstenaars die daarin
sterk is vertegenwoordigd, is de
Vlaamse beeldhouwer José Vermeersch (19221997). Vermeersch
was een leerling van
onder meer Constant Permeke en is

een eenling gebleven in de Europese beeldhouwkunst. In zijn beelden komen uitersten bijeen, van de
terracotta legers uit de keizerlijke graven in China
tot de Amerikaanse pop art (Hanson, Segal en Kienholz). Zijn mensfiguren met hun opzettelijke onvolkomenheden loochenen elke perfectie en tarten de
idealistische uitgangspunten van de klassieke beeldhouwkunst. Vermeersch bouwde de figuren op uit
dunne lappen klei en bakte ze in primitieve veldovens. Drs Micky Piller, publiciste voor onder meer
het Financieële Dagblad, leidt ons in het oeuvre van
deze eigenzinnige Vlaamse beeldhouwer in.

José Vermeersch,
Beeldengroep, 1997

Stuur dit formulier naar Stichting
Kunst in Zicht, Postbus 1181,
9701 BD Groningen. Maak tegelijkertijd het verschuldigde
bedrag, vermeerderd 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 èn uw betaling hebben ontvangen. U krijgt
het inschrijfbewijs dan toegestuurd.

normaal
.. x ƒ 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 30,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 30,00
.. x 30,00
.. x 15,00
.. x 90,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 30,00
.. x 15,00
.. x 90,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 30,00
.. x 15,00
.. x 845,00
.. x 125,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00

Handtekening

Telefoon

Postcode en plaats

Adres

Naam Dhr/Mw

1 Praag 1900
2 Kerken in Florence
3 Kijk en luister
4 Bijbelse profeten in islamitische ..
5 Ierse heiligen
6 Penelope
7 ‘Van Groningen tot Oekraïne’
8 Klassieke inspiratie in Italië
9 ‘La città ideale’ in Italië
10 Op stap in de Middeleeuwen
11 Vrouwen in de kunstgeschiedenis
12 Theo van Doesburg
13 Arnhem - Zwolle
14 Paul Klee
15 De Ploeg in Groningen
16 Jan Hendrik Weissenbruch
17 De Sint Pieter
18 Russische Avant-garde
19 Utrecht - Otterlo
20 Madonna’s met vreemde aureolen
21 Hofjes in de binnenstad
22 De Jacobuskerk in Zeerijp
23 Carolus, keizer Karel V
24 Hoe Groningen had moeten zijn
25 Basel
toeslag eenpersoonskamer
26 De ideale stad in de 20e eeuw
27 De Folkingestraat
28 Hofjes in de Hortusbuurt
29 Hoornse Meer
30 Sporen van de familie Scholten
31 José Vermeersch
.. x
.. x
.. x
.. x
.. x
.. x

jongere
.. x ƒ 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 24,00
.. x 24,00
.. x 12,00
.. x 70,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 24,00
.. x 12,00
.. x 70,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 24,00
.. x 12,00
.. x 795,00

Totaal

13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
administratiekosten

donateur
.. x ƒ 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 27,00
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 27,00
.. x 27,00
.. x 13,50
.. x 80,00
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 27,00
.. x 13,50
.. x 80,00
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 27,00
.. x 13,50
.. x 795,00

ƒ 2,50

totaal

instappen

I n s c h r i j f f o r m u l i e r
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ORGANISATIE
Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur
en archeologie om de belangstelling voor kunst bij
zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe
organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en
excursies, waarin zowel historische 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 verzorgd door deskundige docenten, voor het merendeel
kunsthistorici, historici en archeologen. De lezingen
worden geïllustreerd met dia’s.
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Inschrijving
Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en excursies kan op drie manieren geschieden:
- schriftelijk
via het inschrijfformulier en storting van het verschuldigde bedrag onder vermelding van het volgnummer
van het programmaonderdeel op gironummer
4970581 ten name van de Stichting Kunst in Zicht,
Groningen.
- telefonisch via 050 - 318 86 51
rechtstreeks: maandag en dinsdag van 10.00 - 13.00 u
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 omstandigheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers hiervan bericht in de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt uiteraard
teruggestort. Afzeggen door deelnemers kan tot 21
dagen voor aanvang van het programmaonderdeel.
Het reeds betaalde geld wordt terugbetaald onder
aftrek van 30% administratiekosten. Nadien is geen
restitutie meer mogelijk.
Voordelen van het donateurschap
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben
een streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal voor
de donateurs een lezing of excursie georganiseerd.
Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het
programmaboekje met het complete overzicht en
eventuele aanvullende informatie over de activiteiten
van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs kortingen
van 10% op de prijzen van lezingen, stadswandelingen
en ééndaagse excursies. Voor meerdaagse excursies
geldt een aparte kortingsregeling.
Voor minimaal ƒ 25,00 per cursusjaar (1 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 aanmeldingsformulier achter in het boekje in te sturen.
Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel
050 - 318 86 51 (dinsdag 10.00 - 13.00 uur rechtstreeks/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 lezingen en wandelingen.
Lezingen en excursies op bestelling
Kunst in Zicht ‘verkoopt’ lezingen, wandelingen en
excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al
voor ruim 30 instellingen in Noord-Nederland. In het
docentenbestand van Kunst in Zicht zijn meer dan 100
docenten opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer
diverse terreinen. Dat betekent dat het aantal onderwerpen, dat aangeboden kan worden, vrijwel onbeperkt is. Behalve lezingen, wandelingen en excursies
kunnen cursussen van iedere gewenste lengte, over
ieder gewenst onderwerp, op maat worden afgeleverd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Carolien ten Bruggencate, tel 050 - 318 86 51 (maandag en dinsdag 10.00 - 13.00 uur rechtstreeks/buiten
deze uren via het antwoordapparaat; u wordt dan zo
spoedig mogelijk teruggebeld).

Stuur dit formulier naar Stichting
Kunst in Zicht, Postbus 1181,
9701 BD Groningen. Maak tegelijkertijd het verschuldigde
bedrag, vermeerderd 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 èn uw betaling hebben ontvangen. U krijgt
het inschrijfbewijs dan toegestuurd.

normaal
.. x ƒ 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 30,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 30,00
.. x 30,00
.. x 15,00
.. x 90,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 30,00
.. x 15,00
.. x 90,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 30,00
.. x 15,00
.. x 845,00
.. x 125,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00
.. x 15,00

Handtekening

Telefoon

Postcode en plaats

Adres

Naam Dhr/Mw

1 Praag 1900
2 Kerken in Florence
3 Kijk en luister
4 Bijbelse profeten in islamitische ..
5 Ierse heiligen
6 Penelope
7 ‘Van Groningen tot Oekraïne’
8 Klassieke inspiratie in Italië
9 ‘La città ideale’ in Italië
10 Op stap in de Middeleeuwen
11 Vrouwen in de kunstgeschiedenis
12 Theo van Doesburg
13 Arnhem - Zwolle
14 Paul Klee
15 De Ploeg in Groningen
16 Jan Hendrik Weissenbruch
17 De Sint Pieter
18 Russische Avant-garde
19 Utrecht - Otterlo
20 Madonna’s met vreemde aureolen
21 Hofjes in de binnenstad
22 De Jacobuskerk in Zeerijp
23 Carolus, keizer Karel V
24 Hoe Groningen had moeten zijn
25 Basel
toeslag eenpersoonskamer
26 De ideale stad in de 20e eeuw
27 De Folkingestraat
28 Hofjes in de Hortusbuurt
29 Hoornse Meer
30 Sporen van de familie Scholten
31 José Vermeersch
.. x
.. x
.. x
.. x
.. x
.. x

jongere
.. x ƒ 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 24,00
.. x 24,00
.. x 12,00
.. x 70,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 24,00
.. x 12,00
.. x 70,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 12,00
.. x 24,00
.. x 12,00
.. x 795,00

Totaal

13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
13,50 .. x 12,00
administratiekosten

donateur
.. x ƒ 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 27,00
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 27,00
.. x 27,00
.. x 13,50
.. x 80,00
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 27,00
.. x 13,50
.. x 80,00
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 13,50
.. x 27,00
.. x 13,50
.. x 795,00

ƒ 2,50

totaal

instappen

I n s c h r i j f f o r m u l i e r
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H

et Eem&Weem Festival biedt U de
kans kamermuziek op een unieke
manier te beleven. Gedurende drie
dagen worden ongeveer twintig
concerten met topmusici aangeboden
in stad en provincie Groningen, elk op
een plaats die eigenlijk nooit als
concertzaal wordt gebruikt, noch voor
publiek toegankelijk is. Statenzaal en
rechtbank, watertoren en
parkeergarage worden voor eventjes
omgetoverd tot muziekpodium. Elk
concert heeft een omlijsting van
informele prsentatie en kennismaking
met musici, afgewisseld met hapjes en
drankjes die passen bij het
programma. De muziek varieert van
Middeleeuws tot hedendaags, van

H

festival geproduceerde concerten zal de muziek worden

gecombineerd met literatuur, beeldende kunst en
theater.

12, 13 en 14 mei 2000
EEM & WEEM

FESTIVAL

Word
nu
donateur

Voor minimaal ƒ 25.00 / (echt)paren ƒ 40,00 per jaar steunt u de veelheid aan activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht.
Indien u zich aanmeldt als donateur heeft u gratis toegang tot een lezing of een
stadswandeling. Bovendien krijgt u als donateur 10% korting op lezingen, wandelingen en ééndaagse excursies en ontvangt u tweemaal per jaar ons programmaboekje. Het donateursjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro
toegestuurd.
Ja, ik word donateur
heer/mevrouw
adres
postcode / plaats

Kunst in Zicht

telefoon

Postbus 1181

datum opgave

9701 BD Groningen

keuze gratis lezing of stadswandeling:
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Praedinius
GYMNASIUM

In het hart van Groningen:
– een brede opleiding
– met klassieke talen
– een goede begeleiding
– en veel culturele activiteiten
40

Turfsingel 82 9711 VX Groningen
telefoon 050 - 312 05 59

