
 

 



 

Stichting Kunst in Zicht 

Postbus 1181 

9701 BD Groningen 

Postgiro 4970581 

Telefoon 050-318 86 51 

www.kunstinzicht.org 

Email: info@kunstinzicht.org 

Kantooradres 

Oliemulderstraat 51 

Groningen 

dinsdag 10.00 tot 13.00 uur 

Inschrijving 

Athena’s Boekhandel 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Groningen 

Parkeergarage Oosterpoort, tel (050) 318 37 97 

Parkeergarage Rademarkt, 

tel (050) 31 I 79 94 

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, Basislayout: Hans 

Lakerveld 

druk Volharding Groningen 

 

http://www.kunstinzicht.org/
mailto:info@kunstinzicht.org


 

Inhoud Van Finsterwolde tot Frankrijk 2 

Op het omslag: 

Tuinen In Groningen 

en Sir Lawrence 

Alma-Tadema, 

Kersen, opus CXIV, 

1873 

lezing I 

lezing 2 

lezingen 3 

lezing 4 

lezing en rondleiding 5 

lezingen 6 

dagcursus 7 

lezingen 8 

lezing 9 

lezingen 10 

stadswandeling I I 

lezing 12 

lezing 13 

dagcursus 14 

stadswandeling 15 

lezing 16 

lezing 17 

lezing 18 

excursie 19 

lezing 20 

stadswandeling 21 

stadswandeling 22 

excursie 23 

‘Sois belle et sois triste’. ‘Femmes fragiles’ in de beeldende kunst 1860-1910 3 

Kunst en patronaat. Russisch mecenaat tot de revolutie 4 

Beroemde kloosters en kathedralen in Frankrijk 5 

‘Femmes fatales’ in de beeldende kunst 1860-1910 6 

‘Bitches’ and ‘babes’ in de hedendaagse fotografie 7 

Venetië en Veneto 8 

Rome, de eeuwige stad 9 

Van stieren, koninginnen en monniken. De Keltische traditie in oude Ierse verhalen en boekverluchting 

Gronings ‘goud’. Architectuur van Groninger boerderijen / / 

Le miracle de couleur. Franse schilderkunst 1840-1880 12 

Oosterparkwijk: verleden, heden en toekomst 13 

De ‘onmogelijke’ wereld van M.C. Escher 14 

Emil Nolde (1867-1956) en het Duitse expressionisme 15 

‘Straatbeelden’. Kunstwerken in de openbare ruimte 16 

Jugendstil in Groningen / 7 

Follies. Bizarre bouwwerken in Nederland, Engeland en Duitsland 18 

Werken aan het verleden. 20 jaar archeologie in Groningen 19 

Aanleg tot vermaak. Nederlandse buitenplaatsen en hun tuinen 20 

Kunst en landschap in Groningen en Drenthe 21 

Slingertuinen in de provincie Groningen 22 

Oranjewijk 23 

Korrewegwijk 24 

Dessau: Bauhaus - Wörlitzer Gartenreich 25 

Organisatie 27 

Inschrijfformulier 29 



 

‘Hier ist’s jetzt unendlich schön, mich hat’s gestern abend, wie wir durch die Seen, Kanale und 

Waldchen 

schlichen, sehr gerührt, wie die Götter dem Fürsten erlaubt haben, einen Traum um sich herum zu 

schaffen. 

Es ist, wenn man so durchzieht, wie ein Marchen, das einem vorgetragen wird, und hat ganz den 

Charakter 

der Elysischen Felder. ’ 

(Johann Wolfgang von Goethe in een brief aan Freifrau von Stein, 14 mei 1778) 

Van Finsterwolde tot Frankrijk 

Met het voorjaar in aantocht presenteert Kunst in Zicht weer een aantal welgekozen 

activiteiten. In een serie lezingen staan beeldende kunst, architectuur en landschap 

centraal. We richten de aandacht op Groningse boerderijen en de bijbehorende tui- 

nen, buitenplaatsen in Nederland komen aan bod, en bizarre bouwwerken die je in 

landschapsparken kunt tegenkomen worden behandeld. Lezingen over Venetië en 

Rome, en over kloosters en kathedralen in Frankrijk bereiden de vakantieganger voor 

op een reis naar het zuiden. 

Begin april rijden we een dag langs kunstwerken in het Groningse en Drentse land- 

schap. In de meerdaagse excursie brengen we een bezoek aan Dessau en omgeving, 

waar Walter Gropius’ Bauhaus en het landschapspark in Wörlitz op het programma 

staan. 

Traditiegetrouw hebben we verder lezingen in aansluiting op actuele tentoonstellin- 

gen en wandelingen in de stad Groningen. In het najaar organiseert Kunst in Zicht 

speciaal voor de donateurs een excursie naar een particuliere collectie. 

Anna Keller 

Carolien ten Bruggencate 

januari 2003 

 

 



 

‘Sois belle et sois triste’ 
‘Femmes fragiles’ in de beeldende kunst 1860-1910 

dinsdag 4 februari 

19.30-21.30 uur 

€7,50 

spreker drs Liesbeth Grotenhuis 

plaats Blauwe Zaal, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

Naar aanleiding van de tentoonstelling Fatale vrouwen 

1860-1910 die van 19 januari tot en met 4 mei 2003 te 

zien is in het Groninger Museum presenteert Kunst in 

Zicht een drieluik over dekselse dames in de 19de-

eeuwse en 20ste-eeuwse kunst (zie ook p. 6 en 7). 

opgave 

Athena’s 

Boek-

handel, 

Oude Kijk 

in ‘t 

Jatstraat 

42 

De teint lijkbleek, onder de ogen donkere kringen: 

honderd jaar geleden was het lijden voor de model- 

vrouw. De Franse schrijver Charles Baudelaire gaf 

haar dan ook een dwingend advies: ‘Sois belle et sois 

triste’. Melancholie als ultieme schoonheid is het 

kenmerk van de ‘femme fragile’. Bij haar horen termen 

als maagdelijkheid, reinheid, en bovenal kuisheid. 

Zij is als tegenpool van de ‘femme fatale’ onlosmakelijk 

met haar verbonden. Beider probleem was de liefde, 

voor de fragiele vrouw een bron van leed. Dichters 

gaven haar dé oplossing voor een ongelukkige liefde: 

dood door verdrinking. Zo bleef zij eeuwig aan de 

aanbedene gebonden. Schilders lieten haar vervolgens 

prachtig wegkwijnen op de doeken. Een nog kuisere 

bruid was de kloosterlinge, maar terwijl zij devote 

stigmata toont, zien wij ook een welgevormd 

nonnenlichaam! Wulpse heiligen en maagdelijke 

drenkelingen, hoe verhouden zij zich tot ‘echte’ 

Victoriaanse vrouwen? Of tot de fatale vrouw? En, 

bovenal, wat zeggen zij over hun mannelijke 

scheppers? 

Liesbeth Grotenhuis studeerde kunstgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is zij curator van de 

kunstcollectie van de Gasunie. 

John Everett Millais, Ophelia, 1852 

 



 

Kunst en patronaat 

Russisch mecenaat tot de revolutie 

Rijk geworden door de bont- en zouthandel bouwde de 

Stroganoff familie het mooiste privé paleis in Sint 

Petersburg. Dit paleis werd ingericht met een fabel-

achtige kunstcollectie, met meesterwerken van 

Rembrandt, Botticelli, Giordano, Poussin en Wat- teau, 

en met iconen, vazen van malachiet, snuifdozen, 

meubels, werken uit de Oudheid en China. De familie 

liet bovendien indrukwekkende bouwwerken 

dinsdag I11 februari 

19.30-2130 uur 

€7,50 

spreker Sjeng Scheijen 

plaats Blauwe Zaal, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

De tentoonstelling De rijkdom van Stroganoff: het ver-

haal van een Russische familie die van 13 december 

tot en met 21 april te zien is in de Nieuwe Kerk te 

Amsterdam toont de geschiedenis van een roemrucht 

Russisch 

adellijk geslacht, van 

de opkomst in de 

16de eeuw tot de 

dramatische afloop 

tijdens de revolutie 

van 1917. 250 

objecten uit de 

omvangrijke 

verzameling van de 

Stroganoffs, die nu 

worden bewaard in 

de Hermitage en 

andere Russische 

musea, werden 

geselecteerd. 

na: naast het genoemde paleis bouwde zij een kathe- 

draal in Noord-Rusland en de Kazan-kathedraal in 

Sint Petersburg. 

Sjeng Scheijen vertelt de geschiedenis 

van deze en andere Russische mecen- 

assen tot de revolutie van 1917. Hij 

gaat in op de uitzonderlijke wijze 

waarop het artistieke patronaat in 

Rusland de culturele historie van dat 

land heeft vormgegeven. 

Sjeng Scheijen studeerde Slavische taal & 

letterkunde aan de universiteit van Leiden. 

Hij schrijft in de Groene Amsterdammer met 

regelmaat over Russische kunst en cultuur, 

is actief als vertaler en werkt als onafhan- 

kelijk tenstoonstellingsmaker voor het 

Groninger Museum. Voor hen maakte hij 

onder andere de tentoonstelling llya Repin, 

het geheim van Rusland. 

 

 

Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun 

Gravin A.S. Stroganoff en haar zoon, 179 
j 



 

Beroemde kloosters en 
kathedralen in Frankrijk 

woensdag 12 en 19 februari 19.30- 

21.30 uur 

€ 15,00/€7,50 per keer spreker drs 

Egbert van der Werff plaats Blauwe 

Zaal, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ‘t Jatstraat 42 

Het middeleeuwse kloosterwezen heeft in West- 

Europa vele sporen achter gelaten: gebouwen, 

kunstvoorwerpen en manuscripten. De indeling van 

de kloostergebouwen is voor een belangrijk deel 

bepaald door de invloedrijke Regel van Benedictus. 

Vele oude kloosters ontwikkelen zich bij de graven 

van belangrijke heiligen, zoals St. Sernin in Toulouse, 

St. Philibert in Tournus en St. Madeleine in Vezelay. 

Daarmee trokken zij veel pelgrims aan, op weg naar 

de grote bedevaartsoorden. Geen 

wonder dat ter lering van de gelovi- 

gen in kapitelen en timpanen (zoals 

in Vezelay, Autun en Conques) de 

geloofsleer in beeld werd gebracht. 

Binnen de Benedictijnse traditie ont- 

wikkelde het klooster van Cluny, het 

grootste middeleeuwse complex, 

zich tot moederhuis van een congre- 

gatie die zich over heel Europa ver- 

spreidde. De rijkdom van Cluny leid- 

de tot reactie, met name van de Cis- 

K/ooster van Fontenay, 12de eeuw 

terciënzers onder leiding van Bernardus van Clair- 

vaux: kloosters moesten weer eenvoud en strengheid 

uitdrukken, zoals nog te zien is in Fontenay in 

Bourgondië. 

In Frankrijk ontwikkelt zich in de 12de en 13de eeuw 

een nieuwe bouwstijl. Architecten zijn op zoek naar 

licht en hoogte, en komen tot nieuwe constructies in 

gewelven en steunende muurdelen. Niet alleen in de 

architectuur zoekt men naar betekenis, ook in 

sculptuur en gebrandschilderd glas wordt voor de 

gelovigen de heilsgeschiedenis in beeld gebracht. 

Daarnaast vinden we uitbeeldingen van het alledaagse 

leven en de wetenschappen in de Middeleeuwen. 

Op de tweede avond wordt aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van de architectuur van deze gotiek, van 

vroege experimenten met kruisribgewelven, zoals in 

St. Denis en Sens, tot de duizelingwekkende hoogte 

van Beauvais. Er ontwikkelt zich een vast patroon dat 

wij in Parijs, Chartres en Reims kunnen herkennen. 

Verder komen de ontwikkeling van de portaalsculptuur 

(Parijs, Chartres, Amiens en Reims) en de thematiek in 

de voorstellingen van het gebrandschilderd glas (Sens, 

Laon, Chartres) aan bod. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist. Hij verzorgt 

lezingen en cursussen over middeleeuwse onderwerpen en 

begeleidt culturele reizen in West-Europa. 

 

 



 

‘Femmes fatales’ in de beeldende kunst 1860-1910 

dinsdag 18 februari 

19.30- 21.30 uur 

€7,50 

spreker drs Liesbeth Grotenhuis 

plaats Blauwe Zaal, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

‘Drie keer erger als de duivel’. Zo keek men tegen de 

vrouw aan in de vroege Renaissance. In de fin de 

siècle van de 19de eeuw wordt zij in de beeldende 

kunsten ook weer van haar duivelse kant getoond: als 

Eva, Medea of Cleopatra verschijnt zij veelvuldig op 

de schildersdoeken. De vrouwen kijken ons strak aan, 

met een vervaarlijke blik in de ogen. Zij leefden in de 

antieke oudheid of figureerden in mythen. In het 

laatste geval leverde dat opmerkelijke combinaties 

met dieren op: de sfinx met haar leeuwenklau- wen of 

een sirene met vissenstaart. 

De personificatie van de duistere zijde van de vrouw 

gebruikt het feminiene wapen bij uitstek: haar 

ondoorgrondelijke schoonheid. Kijk hoe brutaal zij ons 

aanblikt, kijk hoe haar losse lokken als vangnet 

dienen. Hiermee verleidt, ruïneert én vernietigt zij 

mannen. De perverse wellust krijgt door gruwelijke 

gewelddaden vorm: zij heeft een pact met de duivel 

zelf. Zo tovert Circe met haar toverstaf mannen 

zonder pardon om tot zwijn, en stort de sfinx haar 

slachtoffers letterlijk in de afgrond. 

John William Waterhouse, Circe overhandigt de beker 

aan Odysseus, 1891 

Liesbeth Grotenhuis studeerde kunstgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Zij is momenteel curator van de 

kunstcollectie van de Gasunie. 

 

 



 

der twijfel ‘bitches’. Houding en kleurgebruik zijn 

bekend van de ‘femme fatale’, maar het jasje is aan- 

‘Bitches’ and ‘babes’ 
in de hedendaagse fotografie 

gepast aan de moderne tijd. Taboes verdwijnen, dus 

dinsdag 4 maart 

19.30- 21.30 uur 

€7,50 

spreker drs Liesbeth Grotenhuis 

plaats Gasunie, Concourslaan 17, 

Groningen 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

N.B. Andere locatie en opgave tot 

18 februari! 

Er is een nieuwe tendens te ont- 

waren in de Nederlandse fotogra- 

fie: vanaf 1990 verschijnen er keer 

op keer vrouwen, zowel voor als 

achter de lens. Als we deze beel- 

den bekijken, wordt al heel snel 

duidelijk dat ze steunen op de 

beelden van de 19de-eeuwse 

voorgangsters. 

Rineke Dijkstra zette de toon voor 

de ‘babes’ die schatplichtig zijn aan 

de ‘femme fragile’. Meisjes die 

schuchter voor de camera staan, 

zich duidelijk ongemakkelijk voelend. 

 

Cornelie Tollens, The Garden of Lust and Hunger, 

ca 2002 

worden de beelden 

schokkender. Nieuwe 

technieken maken ver- 

hevigde kleuren en 

vervreemdende com- 

putermanipulaties 

mogelijk. De overeen- 

komsten zijn frappant, 

maar waar de fotogra- 

fie verder gaat, zijn de 

beelden opzienbarend. 

Aansluitend aan de le- 

zing in het auditorium 

van de Gasunie leidt 

Liesbeth Grotenhuis 

rond door de tentoon- 
stelling over heden-

daagse fotografie. 

Een trend was gezet: ontluikende pubers, vaak wel 

met erotische details: een doorschijnend bloesje of 

knalrood gelakte nagels. 

Liesbeth Grotenhuis studeerde kunstgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is zij curator van de 

kunstcollectie van de Gasunie. 

Heel anders gaat het er aan toe in de foto’s van Inez 

van Lamsweerde en Cornelie Tollens. Dit zijn zon- 

 

 



 

Venetië en Veneto 

woensdag 5 en 12 maart 19.30- 

21.30 uur 

€ 15,00 / € 7,50 per keer spreker 

drs Henk Jan Idema plaats 

Blauwe Zaal, De Ooster- poort, 

Trompsingel 27 opgave Athena’s 

Boekhandel, Oude Kijk in ‘t 

Jatstraat 42 

Venetië, de betoverende stad aan de Adriatische zee, 

werd volgens de legenden gesticht op 25 maart 421 

en noemde zichzelf ‘La Serenissima’ ofwel de ‘door- 

luchtige republiek’. Ooit heerste zij over het oostelij- 

ke Middellandse Zeegebied. Stad van kunst en 

theater, rijkdom en verval. Een machtige havenstad 

die door slimme handel en sterke politiek een onver- 

gelijkbare positie veroverde in de wereldgeschiedenis 

en die tot op de dag van vandaag drommen mensen 

trekt die zich aan haar vergapen. 

In deze lezing behandelen we de ontstaansge- 

schiedenis van Venetië en overzien we het 

leven van haar bewoners door de eeuwen 

heen, hun veerkracht, slimheid en ongeëven- 

aarde gevoel voor schoonheid. We beschou- 

wen politiek, economie, geloofsleven en kun- 

stuitingen in het verleden. Maar we kijken 

ook naar het huidige Venetië, dat een belang- 

rijke positie heeft in de kunst- en filmwereld, 

met het vermaarde filmfestival en de Biënnale 

(komend najaar), en een economisch centrum 

is geworden door de bouw van haar lelijke 

Titiaan, Diana en Actaeon, 1556-1559 

tweelingzus Mestre op het vasteland. 

De tweede avond behandelen we de Veneto, een rijk 

landbouw- en industriegebied dat zich uitstrekt van de 

lagune bij Venetië tot aan het Gardameer. Vandaag de 

dag een van de rijkste regio’s van Europa, met een 

hier en daar bijna Hollands landschap onder de bergen 

in het noorden. Een streek die pas sinds de jaren 

zestig van de 19de eeuw tot Italië behoort en een 

geheel eigen karakter heeft. Naast landbouw en 

industrie en een niet altijd geslaagde ruimtelijke 

ordening, bezit deze regio bovenal een rijke 

geschiedenis onder het bestuur van ‘La Serenissima’. 

Belangrijke historische steden als Padua, Vero- na en 

Vicenza liggen in het vlakke land. Verona, de bekende 

operastad met haar Arena en schitterende pleinen 

gevangen in een lus van de woeste rivier de Adige, 

Padua als een van de oudste universiteitssteden van 

de wereld, en Vicenza, de geboorteplaats van de 

architect Andrea Palladio. We bekijken een aantal van 

zijn ontwerpen, zoals Villa La Rotonda, de Basilica 

Palladiana en het Teatro Olimpico in Vicenza. Langs 

de gekanaliseerde rivier de Brenta staan de trotse 

villa’s van de rijke Veneti, Soms vervallen, maar nog 

altijd groots tonen ze hun bijzondere architectuur, 

prototype voor vele buitenhuizen in de wereld. De 

Veneto is kortom een regio die het waard is om te 

ontdekken. 

Henk Jan Idema is kunsthistoricus en werkt bij de afdeling 

Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen. 



 

Rome, de eeuwige stad 

donderdag 6, 13, 20 en 27 maart 

10.00 - 12.00 uur 

€ 30,00 /€ 7,50 per keer spreker 

drs Saskia Goddijn plaats Blauwe 

Zaal, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

 

Rome is een stad vol contras- 

ten: grootse ruïnes verhalen 

over een glorierijk en mach- 

tig Romeins verleden, verstil- 

de sfeervolle vroeg-christelij- 

ke kerkjes waar een mystie- 

ke lichtval mozaïeken doen 

schitteren vertellen hun eigen verhaal; kleine, volkse 

steegjes geplaveid met ‘sanpietrin’ leiden naar wijde 

pleinen met sprankelende fonteinen; onooglijke 

pleintjes vormen vaak de entree tot kerken gevuld met 

bruizend barok waar plafondschilderingen als een 

wonderbaarlijk visioen aan de toeschouwer ver-

schijnen 

Wie naar Rome toe gaat, kan zich maar beter voor-

bereiden - en wie er eenmaal is geweest, komt er 

nooit meer van los. Kunst in Zicht geeft u de moge-

lijkheid om in een viertal lezingen kennis - of nader 

kennis - te maken met deze stad. In de eerste lezing 

maken we een denkbeeldige wandeling door het 

Rome van de Romeinen met onder andere 

het Colosseum, de badhuizen van Caracal- 

la, het Formun Romanum en het Pan- 

theon, maken we een uitstapje naar de vil- 

la van Keizer Hadrianus bij Tivoli en 

bezoeken we enkele vroeg-christelijke 

kerken zoals de Santa Sabina op de Aven- 

tijnse heuvel en de bijzondere San Cle- 

mente. 

In de tweede lezing staat de schilderkunst 

van Rome centraal. We bewonderen de 

prestaties van Michelangelo in de Sixtijnse 

kapel, barokke plafondschilderingen en 

het werk van de eigengereide kunstenaar 
Caravaggio. In lezing drie buigen we ons over ‘inter-

actieve’ sculpturen en grootse architectuur van de 

kunstenaar die meer dan wie dan ook Rome haar 

barokke karakter gaf, Gianlorenzo Bernini, en 

bezoeken de Sint Pieter waarin deze een groot deel 

van de decoratie verzorgde. In de laatste lezing zetten 

we onze wandeling door Rome voort langs kerken en 

paleizen en nemen tot slot enkele prakische tips voor 

de Rome-reiziger door. 

Saskia Goddijn is kunsthistoricus en is momenteel verbonden 

aan het Instituut voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis in 

Groningen. Zij woonde enige tijd in Rome. 

 

 



 

Van stieren, koninginnen en monniken 
De Keltische traditie in oude Ierse verhalen en boekverluchting 

donderdag 6 en 13 maart 

19.30- 21.30 uur 

€ 15,00 / € 7,50 per keer 

spreker drs Tineke Neyman 

plaats Blauwe Zaal, 

In de Ierse kloosters werden vanaf de 6de eeuw tek- 

sten te boek gesteld en voorzien van prachtige illus- 

traties, veelal geïnspireerd op Keltische motieven. In 

de 12de eeuw schreef Gerald van Wales over een 

van deze boeken dat je bijna zou geloven dat het ‘het 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

werk van engelen’ 

was. Op de eerste 

avond wordt ver- 

teld hoe de boeken 

in de middeleeuw- 

se scriptoria wer- 

den vervaardigd en 

hoe de ontwikke- 

ling van de vroeg- 

middeleeuwse Ier- 

se boekverluchting 

zich voltrok. 

In de tweede lezing 

staat het lers-Kelti-

sche verhaal van de 

Incarnatie-initiaal uit het Book of Kells, begin 9de eeuw 
 

Tain Bó Cuailgne (De roof van het rund van Cooley) 

centraal. Het is een wonderlijk, woest en bij tijden 

bijna komisch verhaal over een ambitieuze koningin, 

een fameuze stier en een magische held. Het verhaal 

ontstond bijna tweeduizend jaar geleden in de 

lers-Keltische wereld. Eeuwenlang werd dit 

voorchristelijk verhaal doorverteld tot het in de acht- 

ste eeuw, op de drempel van een nieuwe tijd, door 

de Ierse monniken werd opgeschreven. Ze deden 

dat niet in het Latijn, maar in hun eigen taal, het Iers. 

Dat maakt Tain één van de eerste Europese verhalen 

die in de volkstaal werd opgeschreven. In de lezing 

kan de toehoorder kennismaken met het verhaal zelf 

en met de achtergronden van het verhaal. 

Allereerst vertelt Tineke Neyman een paar 

fragmenten uit de Tain Bó Cuailnge, waarin we 

kunnen kennismaken met de struise koningin 

Medb, de koppige Bruine Stier en met de schier 

onoverwinnelijke held Cüchu- lainn. Daarna is 

er veel aandacht voor de achtergronden van 

het verhaal, zoals de lers-Keltische wereld 

waarin het verhaal ontstond, de Keltische 

verhaaltraditie en de manuscripten waarin het 

verhaal is overgeleverd. 

Tineke Neyman is mediaevist en kunsthistoricus, met 

specialisatie vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur. Zij 

werkt op dit moment als docent Nederlands en als 

docent kunst- en cultuurgeschiedenis. Daarnaast 

treedt zij regelmatig op als verhalenverteller. 

 

 



 

het woonhuis voortdurend van vorm en architec-

tuur. 

Gronings ‘goud’ 
Architectuur van Groninger boerderijen 

dinsdag 18 maart 

19.30- 21.30 uur 

€7,50 

spreker Wijbrand Havik 

plaats Blauwe Zaal, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

2003 is uitgeroepen tot Jaar van de Boerderij. Bij de 

historische boerderij in Groningen heeft men al snel 

het beeld van grote schuren en luxe voorhuizen, 

gelegen op een groen eiland te midden van vruchtbare 

akkers en weiden. Bij nadere beschouwing blijkt het 

om meer te gaan dan alleen het type van de kop- hals-

romp-boerderij en het type waarbij alle functies onder 

een dak zijn gebracht, de zogenaamde Old- ambtster 

boerderij. 

Aan de buitenzijde laat de historische 

De lezing gaat in op de verschillende vormen van de 

boerderijwoningen en de architectuur ervan. Het 

traditionele beeld van de landelijke bouwkunst 

vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling waarin 

landelijke en internationale architectuurstromingen 

hun sporen achterlaten in de Groninger boerderij 

(zie ook de lezing over slingertuinen in Groningen, 

p. 22). 

Wijbrand Havik is directeur van Libau, Organisatie voor 

Monumentenzorg en Welstand in de provincie Groningen. 

Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Historisch Boer- 

derij Onderzoek in Arnhem. 

ontwikkeling van de 

boerderij zich vooral 

aflezen aan de archi-

tectuur van het voor-

huis ofwel de woning. 

Waar het bedrijfsge- 

deelte in de loop der 

tijden slechts beschei-

den veranderingen 

ondergaat, verandert 

 

 

 



 

Le miracle de couleur 
Franse schilderkunst 1840-1880 

woensdag 19 en 26 maart 

19.30- 21.30 uur 

€ l5,00/€ 7,50 per keer 

spreker 

drs Carolien ten Bruggencate 

In de Kunsthal te Rotter-

dam is vanaf 25 januari tot 

en met 25 mei de 

tentoonstelling Impressio-

nisme: le miracle de cou- 
plaats Blauwe Zaal, 

Berthe Morisot, De 

haven van Nice, 

1881-1882 

Millet en Manet 

zochten hun 

inspiratie in de 

onderkant van de 

samenleving, bij 

de arbeiders, de 

boeren en de 

wasvrouwen. 

leur. Meesterwerken uit de Fondation Corboud te zien. 

 

 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

Ter voorbereiding op deze expositie wil Kunst in Zicht 

weer eens aandacht besteden aan deze kleurige 

stroming in de schilderkunst. Ook het daaraan 

voorafgaande realisme zal worden behandeld. 

‘Ik meen dat kunstenaars in wezen niet in staat zijn om 

het aspect van een verleden of een toekomstige eeuw 

weer te geven’ schreef Gustave Courbet, een van de 

leidende figuren uit het realisme. De eis dat een 

kunstenaar ‘van zijn tijd’ moest zijn en het eigentijdse 

leven moest portretteren met oprechtheid en 

waarheidslievendheid vormde de centrale kwestie van 

deze beweging. Elke idealisering in kunst en literatuur 

werd verworpen. Kunstenaars als Courbet, 

In het impressionisme werd de eigentijdsheid tot het 

uiterste gevoerd. Dit leidde tot een weergave van het 

‘hier en nu’. Monet, Degas en Renoir legden de 

vluchtigheid van de werkelijkheid in een daarbij pas-

sende schetsmatige, snelle schildertechniek vast. 

Gebroken kleuren werden in losse, onsystematische 

toetsen op een lichte ondergrond gezet. Het draaide 

allemaal om een eerlijke, objectieve registratie van 

vluchtige, voorbijgaande momenten. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij werkt 

momenteel als onderzoeksmedewerker op het Instituut voor 

Kunst- en architectuurgeschiedenis in Groningen. 

 



 

Oosterparkwijk: heden, verleden en toekomst 

zondag 30 maart 

14.00 - 16.00 uur 

€7,50 

begeleider drs Jaap Ekhart 

vertrekpunt hoek Gerbrand 

Bakkerstraat/Dirk Huizingastraat 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

Al geruime tijd bruist het in de Oosterparkwijk van de 

activiteiten. Er wordt gesloopt, gebouwd, gerenoveerd 

en gerestaureerd. Her en der verrijst nieuwbouw, 

bijzondere oude panden krijgen hun oorspronkelijke 

grandeur terug. Overal in de wijk worden tot de 

verbeelding sprekende herstructure- ringsprojecten 

gerealiseerd. 

De Bloemenbuurt, de tot in de puntjes verzorgde 

scholen van Siep Bouma, de plastisch vormgegeven 

SBouma, Geraniumhof in de 

bloemenbuurt, 1925-1928 
 

Oosterkerk ... wie kent ze niet? De Oosterparkwijk is 

buitengewoon rijk aan Amsterdamse School-archi- 

tectuur. Ook andere historische bouwstijlen zijn 

ruimschoots vertegenwoordigd in de wijk: Dudok en de 

Delftse School bijvoorbeeld. 

Waarom werd er in de jaren twintig en dertig van de 

vorige eeuw zoveel aandacht besteed aan de realisatie 

van kwaliteitsarchitectuur in de Oosterparkwijk? Hoe is 

het trouwens gesteld met de kwaliteit van de huidige 

herstructureringsprojecten? Wat is het doel van de 

herstructurering? 

Wie voorts meer wil weten over de stadsringweg die er 

niet kwam, de zogeheten boerderijtjes, het Tres- 

linghuis én de roodharige politieagent Sjoerds, kan 

zich opgeven voor de wijkwandeling. Verleden, heden 

en toekomst komen aan bod. Er wordt teruggeblikt en 

vooruit gekeken. Doe mee aan een wandeling door 

een stadswijk die rijk is aan architectuur en die 

bovendien een zeer bewogen geschiedenis heeft. 

Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architec-

tuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen 

over architectuur in de stad Groningen. 

 



 

van die geordende schoonheid getuigen en tegelij-

kertijd solde hij met allerlei zekerheden. De lezing 

schetst een overzicht van Escher’s leven en grafische 

De ‘onmogelijke’ wereld van M.C. Escher 

dinsdag 25 maart 

19.30-21.30 uur 

€7,50 

spreker drs Miranda van Gelderen 

plaats Blauwe Zaal, De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 opgave Athena’s 

Boekhandel, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 

42 

Naar aanleiding van de recente opening van het 

museum Escher in het Paleis in Den Haag, geves- 

tigd in het voormalige paleis van koningin Emma 

aan het Korte Voorhout, besteedt Kunst in Zicht 

aandacht aan de Nederlandse kunstenaar Maurits 

Cornelis Escher (1898-1972). 

Escher geldt als de populairste graficus die ons 

land ooit heeft voortgebracht. Zijn composities 

van bijvoorbeeld oneindige trappen, of van vissen 

die in vogels overgaan, behoren tot de meest 

gereproduceerde kunstwerken ter wereld. 

Escher’s werk ziet er bijzonder mathematisch uit. 

Toch was hij, naar eigen zeggen, ‘een bijzonder 

povere leerling’ geweest in rekenen en algebra op 

de middelbare school. Met getallen en abstracties 

heeft hij altijd grote moeite gehad. 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, cyclische herhalingen 

gaf hem rust en houvast. In zijn prenten wilde hij 

oeuvre. 

Miranda van Gelderen studeerde kunstgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Zij is als docent kunst- en 

architectuurgeschiedenis verbonden aan diverse instellingen. 

M.C. Escher, Tekenen, 1948, litho 

 



 

Francis van Dijk is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in 

19de- en 20ste-eeuwse kunst. 

Emil Nolde (1867-1956) 

en het Duitse expressionisme 

woensdag 2 april 

19.30 - 21.30 uur €7,50 

spreker drs Francis van Dijk plaats 

Blauwe Zaal, De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 opgave Athena’s 

Boekhandel, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 

42 

Aansluitend aan de tentoonstelling 

over Emil Nolde in het Gemeente-

museum Den Haag, van 8 maart tot 

en met I juni, organiseert Kunst in 

Zicht een lezing over het werk van 

deze Duitse kunstenaar. 

Emil Nolde (1857-1956), pseudoniem voor Emil 

Hansen, behoorde aan het begin van de 20ste 

eeuw, samen met onder meer Ernst Ludwig 

Kirchner en Karl Schmidt-Rottluff, tot de Duitse 

kunstenaars die actief waren in groepen als Die 

Brücke en Der Blaue Reiter. Zijn individualisme 

was echter te sterk om zich duurzaam aan een 

van deze groepen te verbinden. In de jaren 30 

werd zijn werk, net als van andere expressionis- 

ten, ‘entartet’ verklaard door de Nationaal- 

socialisten, ondanks dat hij sympathiseerde met 

hun ideeën. 

Centraal staat de wederzijdse beïnvloeding van 

Nolde en zijn tijdgenoten in de periode 1905 

tot 1913. Daarbij zal ook aandacht worden 

besteed aan kunstenaars als Kirchner, Munch en 

Ensor, en het werk van grote inspirators als 

Goya en Van Gogh. Als voorbeeld worden schil- 

derijen, tekeningen en grafiek uit Nolde’s eigen 

verzameling gebruikt. 

Emil Nolde, Kaarsendansers, 1912 

 



 

‘Straatbeelden’ 

Kunstwerken in de openbare ruimte 1945-2000 

tijd waarin menig oorlogsmonument werd opgericht. 

Tegenwoordig heeft elke zichzelf respecterende 

gemeente een beleid voor de plaatsing van kunst in de 

openbare ruimte. Ook de particuliere opdrachtgever 

laat weer van zich horen: vele bedrijven verzamelen 

kunst en zetten kunstenaars aan het werk voor een 

speciale opdracht. 

donderdag 3 en 17 april 

10.00- 12.00 uur 

€ 15,00/€7,50 per keer 

spreker 

drs Carolien ten Bruggencate 

plaats Blauwe Zaal, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

Zo lang we ons kunnen heugen, zijn er kunstwerken 

gemaakt voor openbare ruimtes en gebouwen. Zij 

hadden uiteenlopende functies: ter versiering, ter 

verheffing of als decor voor de macht van de kerk of 

de staat. Eeuwenlang waren de kerk, vorstenhuizen 

en rijke burgers ook de belangrijkste opdrachtgevers. 

Dat veranderde in de 20ste eeuw. 

In Nederland nam de overheid de taak van mecenas 

over in de vorm van bijvoorbeeld de I % regeling, 

die in 1951 in werking trad. Zij hield 

in dat een procent van de bouwsom 

van openbare gebouwen besteed 

diende te worden aan kunst. Zo 

kwamen in de naoorlogse periode tal 

van kunstwerken in en aan rijksge- 

bouwen tot stand: wandschilderin- 

gen, reliëfs, glas-in-lood ramen, et 

cetera. De jaren 50 vormden ook de 

Frank Sciarone, Iso, Envelope Sculpture nr. 

2, 

Groningen (Ruijscherwaard) 

In twee lezingen volgen we de geschiedenis van kunst 

in de openbare ruimte. Daarbij zal de aandacht 

speciaal gaan naar de situatie in Nederland, van 1945 

tot nu. Aansluitend kan deelgenomen worden aan een 

excursie langs kunstwerken in het Groninger en 

Drentse landschap (zie p. 21) 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij werkt 

momenteel als onderzoeksmedewerker op het Instituut voor 

Kunst- en architectuurgeschiedenis in Groningen. 

 

 



 

Jugendstil in Groningen 

zondag 6 april 

14.00 - 16.00 uur 

€7,50 

begeleider drs Rita Overbeek 

vertrekpunt 

onder de Martinitoren 

Tegen het einde van de 19de eeuw verzetten ver- 

nieuwende kunstenaars en architecten uit België, 

Frankrijk en Engeland zich tegen het imiteren van de 

vroegere neostijlen, die in de 19de eeuw hoogtij 

vierden. Er bleek duidelijk behoefte aan een geheel 

nieuwe kunstrichting die zich via de vele kunsttijd- 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

schriften die toen opge- 

richt werden snel over 

Europa verspreidde. 

Kenmerkend voor de 

Jugendstil of Art Nou- 

veau bouwkunst is het 

laten zien van construc- 

tieve elementen, zoda- 

nig dat zij ook als ver- 

siering dienen. Giet- en 

smeedijzer en glas spe- 

len hierbij een belangrij- 

ke rol. Zowel in het 

 

interieur als in het exterieur worden vloeiende lijnen 

toegepast, waardoor in het interieur de verschillende 

ruimten ongemerkt in elkaar over lijken te gaan. 

Karakteristiek is verder de toepassing van verschil-

lende boogvormen, geglazuurde baksteen en kleurige 

tegeltableaus. 

Rond 1900 bloeit de Groninger economie als nooit 

tevoren. Chique bankgebouwen, kantoren en win-

kelpanden met modieuze puien in Jugendstil spelen in 

op de nieuwe bouwtrends. Ook aan de singels en in 

het Zuiderpark verrees een aantal woonhuizen in de 

nieuwe stijl. De mooiste panden werden ontworpen 

door de in Groningen toonaangevende architecten 

A.Th. van Elmpt en P.M.A. Huurman. 

Rita Overbeek is 

architectuur- 

historica en werkt 

bij de Afdeling 

Bouw-, 

Woningtoezicht 

en Monumenten 

van de Dienst 

Ruimtelijke 

Ordening/Eco- 

nomische zaken 

van de gemeente 

Groningen. 

 

 



 

Follies. Bizarre bouwwerken in 

Nederland, Engeland en Duitsland 

Jan Pothoven, Uilentoren, 

1904-1905, Leersum 

woensdag 9 april 

19.30- 21.30 uur 

€7,50 

spreker drs Wim Meulenkamp 

plaats Blauwe Zaal, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

Wie door een nieuwbouwwijk loopt, 

ziet dat de kale percelen in mum van 

tijd omgetoverd worden tot ware 

lustoorden, compleet met tuinhuisjes, 

pergola’s en fonteinen van de 

welbekende tuincentra. De meta-

morfose van een lapje grond in een 

idylle is niet iets van de laatste tijd; het 

verschijnsel gaat eeuwen terug. In 

vroeger tijden werden tuinen en 

parken opgesmukt met kostbare, extravagante of 

bizarre bouwwerken, die geen enkel doel hadden. Ze 

werden in Engeland ‘follies’ (letterlijk: dwaasheden) 

genoemd en ontstonden als bijverschijnselen van de 

I8de-eeuwse landschapsstijl in de tuinarchitectuur. 

Schilderachtige objecten en exotische gebouwen als 

tempels, pagodes, chalets en mausolea lagen ter 

lering en vermaak van de wandelaar in de parken 

verstrooid. 

Als voorbereiding op de excursie naar Dessau-Wör- 

litz en het bezoek aldaar aan de Wörlitzer Garten, 

heeft Kunst in 

Zicht Wim 

Meulenkamp, 

auteur van het 

boek Follies. 

Bizarre bouw-

werken in 

Nederland en 

België (Amster-

dam, Antwer-

pen, 1995), 

gevraagd een 

lezing te hou-

den over dit 

verschijnsel in de geschiedenis van de tuinkunst. Hij 

zal zich daarbij voornamelijk richten op voorbeelden 

uit Nederland en België, en besteedt zijdelings aan-

dacht aan de follies in de Wörlitzer Garten. 

Wim Meulenkamp is kunsthistoricus en werkt bij de Stichting 

Kerkelijk Kunstbezit in Nederland te Utrecht. Hij is voorzitter 

van de Stichting voor Follies, Tuinsieraden en 

Vermaaksarchitectuur, en vice-voorzitter van de Britse Fol- ly 

Fellowship. 

 



 

Werken aan het verleden 

20 jaar archeologie in Groningen 

dinsdag 15 april 

19.30- 21.30 uur 

€7,50 

spreker drs Gert Kortekaas plaats 

Blauwe Zaal, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

Twintig jaar archeologisch onderzoek in en rond de 

stad Groningen heeft niet alleen geleid tot veel 

grondverzet maar ook tot tal van nieuwe inzichten. Zo 

wordt steeds duidelijker hoe de eerste boeren rond 

5500 jaar geleden gebruik maakten van de 

mogelijkheden die de Hondsrug hen bood; zo zijn af 

en toe de ongeveer 1300 jaar oude wortels van de 

huidige stad blootgelegd. En niet alleen ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn door de eeuwen heen te volgen, 

ook de materiele cultuur: het vaatwerk, gereedschap, 

kleding, voedselresten en ook de stadjers zelf zijn 

teruggevonden. 

 

In het najaar 2001 bood een diepe bouwput voor 

het Academisch Ziekenhuis aan de Oostersingel 

de kans om sporen uit de Jonge Steentijd op te 

graven 

In één avond neemt de gemeentelijk archeoloog u 

mee op de nog nimmer geëindigde speurtocht door 

méér dan twintig jaar. 

Twintig jaar werk aan het verleden heeft ook veran-

deringen in de aandacht daarvoor teweeg gebracht. 

De archeologie is van hobby naar professie verscho-

ven en wordt niet alleen meer gezeien als iets leuks, 

maar ook als iets wat erbij hoort. Maar de uitvoerders 

zijn nog dezelfde: Stichting Monument en Materiaal 

en, iets later, de Gemeente Groningen. 

Gert Kortekaas is stadsarcheoloog van de gemeente 

Groningen 

 

 



 

Aanleg tot vermaak 

Nederlandse buitenplaatsen en hun tuinen 

woensdag 16 april 

19.30- 21.30 uur 

€7,50 

spreker dr. Ph. M. Bosscher 

plaats Blauwe Zaal, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

De geschiedenis van parken en 

buitenplaatsen in Nederland begint 

bij de middeleeuwse kasteeltuin. 

Vanaf de 17de eeuw gaan ook de 

stedelingen buitenverblijven 

stichten en ontstaan er con-

centratiegebieden van buitens, 
zoals langs de Amstel en de Vecht, en in de Beem- 

ster. Onder koning-stadhouder Frederik Hendrik 

komen enkele vorstelijke buitenverblijven tot stand, 

zoals Het Loo in Apeldoorn en Kasteel Middachten 

in De Steeg. In de 19de eeuw gaven de welgestelden 

de voorkeur aan hoger gelegen gebieden, zoals de 

Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. De nieuwe bui- 

tenplaatsen die daar ontstonden, zouden - naar later 

bleek - het einde van een lange ontwikkeling marke- 

ren. 

In de tuinaanleg bij de buitens raakt tegen het einde 

van de 18de eeuw de classicistische stijl met zijn 

stramien van vierkanten of rechthoeken - dat zo 

goed in het strakke Nederlandse landschap past - uit 

Tuin bij Twickel, Delden 

de mode. Hij wordt 

vervangen door de 

romantische, ook wel 

als Engelse land-

schapstuin aange-

duide traditie, waarin 

rechtlijnigheid zoveel 

mogelijk wordt verme-

den. Deze veran-

dering wordt zo 

radicaal doorgevoerd, 

dat er in 

Nederland vrijwel geen authentieke renaissance- of 

baroktuinen zijn te vinden. Wel zijn er rond 1900 

enkele zeer fraaie tuinen in barokstijl tot stand geko- 

men. 

In de lezing zullen twee voorbeelden onder de loep 

worden genomen: het van oorsprong middeleeuwse 

Kasteel Twickel en zijn tuinen in Delden, en Kasteel 

Beeckestijn bij Velsen. 

Ph. M. Bosscher studeerde geschiedenis in Leiden, Bolog- 

na en Freiburg im Breisgau. Daarna was hij werkzaam als 

historicus bij de Koninklijke Marine. Van 1990 tot 1995 was 

hij directeur van het Noordelijk Scheepvaartmuseum in 

Groningen. 

 



 

Kunst en landschap in 

Groningen en Drenthe 

donderdag 24 april 

9.00 - 17.00 uur 

€ 55,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, begeleiding, 

documentatie en lunch) 

begeleider 

drs Carolien ten Bruggencate 

instapplaatsen 

In de afgelopen twintig jaar 

zijn er bij de Herinrichting 

Oost-Groningen en Gro- 

nings-Drentse veenkoloniën 

meer dan honderd opdrach- 

ten voor kunst in de open- 

bare ruimte verstrekt. Zij 

konden worden gereali- 

9.00 uur Groningen, NS Hoofd-

station (bij de fietsenstalling) 9.15 

uur Haren, Motel 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

 

seerd door telkens een a twee procent van de 

bouwsom te besteden aan kunst. Een van de projec- 

ten is de Semslinie Kunstlijn, een reeks van acht 

kunstwerken langs de 40 kilometer lange grens tussen 

Groningen en Drenthe. 

Kunstenaar Loes Heebink, curator van het project, 

noemt de deelnemende kunstenaars ‘grenslopers’. Zij 

begeven zich op een geografische grens, de zoge-

naamde Semslinie, genoemd naar de landmeter Johan 

Sems (1572-1635) die de grens tussen Groningen en 

Drenthe vastlegde. Bovendien kruisen zij de 

scheidslijnen tussen de verschillende disciplines. 

Jorgen Leijenaar, 1787, 

Stadskanaal 

Heebink koos acht 

kunstenaars die een 

permanent kunst- 

werk maakten. De 

deelnemers 

reageerden met hun 

bijdragen op de 

geschiedenis en 

eigenaardigheden 

van de locaties. In 

Nieuw-Weerdinge 

staat Field Free 

Space van Hooykaas 
en Stansfield, in Stadskanaal de STARwagon van 

Ate- 

lier van Lieshout, en voor Wolfsbarge ontwierp 

Stichting Het Observatorium een multifunctionele ruimte. 

Onderweg zullen we nog tal van andere kunstwerken 

tegenkomen, zoals het project Stadsmarkeringen 

naar een masterplan van Daniël Libeskind, met 

kunstwerken op de grens tussen stad en platteland 

van Groningen. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is als 

onderzoeksmedewerker verbonden aan het Instituut voor 

Kunst- en Architectuurgeschiedenis in Groningen. 

 



 

Slingertuinen in de provincie Groningen 

woensdag 23 april 

19.30- 21.30 uur 

€7,50 

spreker 

drs René Caderius van Veen 

plaats Blauwe Zaal, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

In de 19de eeuw viert de Engelse landschapsstijl ook 

in Nederland hoogtij in de tuinarchitectuur. Naar 

ontwerp van met name Leonard Anthony Springer 

(1855-1940), Jan David Zocher (1791 -1870) en 

Hendrik Copijn (1842-1923) worden de eerste land-

schapsparken in ons land aangelegd. Lucas Pieters 

Roodbaard (1782-1851) introduceert de stijl in de 

noordelijke provincies. Hij ontwerpt vooral tuinen bij de 

Friese stinzen en een paar in Groningen, zoals bij de 

Fraeylemaborg en Ekenstein. 

Rijk geworden door de hoge graanprijzen laten ook de 

herenboeren op de Groninger klei vanaf 1850 tuinen 

naar de laatste mode aan leggen, nadat zij eerst riante 

woonhuizen hadden laten bouwen (zie lezing over 

boerderijen in Groningen, p. II). In de volksmond 

werden deze tuinen smalend ‘slingertoenen’ genoemd, 

vanwege het kronkelende verloop van de paden en 

vijvers. Op de tuinen bij Groninger boerderijen hebben 

vooral vijf generaties van de Vroom familie een 

stempel gedrukt. 

René Caderius van Veen, coördinator Regio-Tuinhuis 

van de Nederlandse Tuinenstichting, stond aan de 

wieg van het grote restauratieproject van de slinger-

tuinen in Groningen. Hij is initiatiefnemer van een 

expositie en een website over dit onderwerp, en geeft 

cursussen. Hij vertelt, met veel beeldmateriaal en 

sappige details, over de stijlkenmerken, de soci- aal-

culturele achtergronden en de restauraties van deze 

tuinen in Engelse landschapsstijl in Oost-Gro- ningen. 

René Caderius van Veen is onder meer secretaris van de 

Provinciale Culturele Raad en de Provinciale Monumenten 

Commissie, en voorzitter van de provinciale commissie van de 

Bond Heemschut geweest. 

 

Midwolda, R. Abdenaweg I 

 

 



 

Oranjewijk 

zondag I I mei 

14.00 - 16.00 uur 

€7,50 

spreker drs Jaap Ekhart 

vertrekpunt hoek 

Nassaulaan/Oranjesingel 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 

In 1906 worden de contouren van de Oranjebuurt in 

Groningen vastgelegd. De nieuwe buurt krijgt twee 

hoofdassen: de Nassaulaan en de Prinsesseweg. Der-

tien jaar later, in 1919, verrijzen de eerste woningen. 

De Oranjebuurt wordt een wijk met gemengde 

bevolking, hogere en lagere inkomens wonen naast 

elkaar. Architectonisch biedt de wijk een levendig en 

gevarieerd beeld. Dat komt omdat er door verschil-

lende bouwondernemers, particulieren en woning-

bouwverenigingen ‘door elkaar’ is gebouwd. 

Al die verschillende bouwers en opdrachtgevers 

hebben echter dezelfde smaak wat bouwstijl betreft: de 

Amsterdamse School. De Oranjebuurt komt daardoor 

over als een harmonieus geheel. In de Graaf 

Adolfstraat en de J.W. Frisostraat zijn prachtige 

woningwetwoningen gerealiseerd in de Amsterdamse 

School-stijl. Veel luxer uitgevoerd vinden we die stijl 

terug in de villa’s van Reitsma aan de Nassaulaan en 

de villa’s van Bruins aan de Oranjesingel. Architect 

Reitsma, die vooral bekendheid geniet door zijn 

gereformeerde kerkgebouwen, realiseerde 

E.G.B. Reitsma, Woonhuis Nassaulaan 4-4a en 6-6a 

de villa’s in 1928. De villa’s van Bruins zijn, wat 

vormgeving betreft, duidelijk gericht op het Noor- 

derplantsoen. Het langs de spoorlijn gelegen Pytha- 

goras-complex (J.A. Boer, 1930) wordt tijdens de 

wandeling natuurlijk ook nader beschouwd. Het 

complex dat in 1994 tot Rijksmonument werd ver-

klaard, is kort daarop in oorspronkelijke staat terug-

gebracht .... en daar kwam heel wat bij kijken. 

Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architec-

tuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen 

over architectuur in de stad Groningen. 

 



 

Korrewegwijk 

zondag 18 mei 

14.00- 16.00 uur 

€7,50 

spreker drs Jaap Ekhart 

vertrekpunt Sionskerk, hoek 

Korreweg/Floresplein 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ‘t Jatstraat 42 

Misschien bent u geboren in de Korrewegbuurt of 

heeft u er lang gewoond. Of wellicht woont u er op 

dit moment en bent u nieuwsgierig naar het ontstaan 

van uw eigen wijk. Deze stadswandeling is in elk 

geval een aanrader voor iedereen die iets wil weten 

over de totstandkoming en 

de stedenbouwkundige en 

architectonische achter- 

gronden van deze opmer- 

kelijke Groningse wijk. 

Aarzelend van de grond 

gekomen rond de eeuw- 

wisseling, groeide het 

gebied rond de Korreweg 

in Groningen vooral tussen 

de beide wereldoorlogen 

uit tot een flinke woonwijk. 

Na 1945 werd de Groning- 

se buurt nog voorzien van 

een forse uitbreiding. De 
 

Jaap Ekhart is kunst-

historicus, doceert 

kunst- en architectuur-

geschiedenis aan diver-

se instellingen en 

schreef artikelen over 

architectuur in de stad 

Groningen. 

Sionskerk aan 
de 

Korreweg 

geschiedenis van de Korrewegwijk valt samen met 

belangrijke hoofdstukken uit de vaderlandse bouw- 

kundige en architectonische ontwikkelingen. Dit 

stadsdeel van Groningen is niet alleen door de afwis- 

seling in bouwstijlen en huizentypen bijzonder, maar 

ook door het straten patroon. Niemand minder dan 

de grote architect H.P. Berlage bepaalde de loop van 

de straten en de vorm van de pleinen: grootse open 

ruimtes, naast verstilde, verborgen binnenhoven. De 

Korrewegbuurt bezit het beste Groningse voorbeeld 

van het zogenaamde Nieuwe Bouwen en het mooi- 

ste plein in Amsterdamse SchoolstijL 

 

 



 

Dessau: Bauhaus - Wörlitzer Gartenreich 

donderdag 29 mei - zondag I juni 

instapplaatsen 

8.00 uur Groningen, Hoofdstation NS 

8.15 uur Haren, Motel kosten € 

375,00 (inclusief vervoer per luxe 

touringcar, 3 overnachtingen met 

ontbijt, kunsthistorische begeleiding, 

entrees; exclusief annulerings-, reis- 

en bagage- verzekering, maaltijden) 

opgave uitsluitend bij Kunst in Zicht, 

tel 050-3188651 

Nadat we in 1999 het Bauhaus in Weimar reeds heb-

ben bezocht, staat dit voorjaar een bezoek aan het 

Bauhaus in Dessau op het programma. Op de heen-

reis maken we een tussenstop in het fraaie stadje 

Quedlinburg, aan de rand van de Harz. We maken in 

een stadswandeling kennis met het historische cen-

trum dat als geheel UNESCO werelderfgoed-monu- 

ment is vanwege de meer dan 1000 vakwerkhuizen. 

De volgende dag reizen we door naar de voormalige 

residentiestad Dessau, waar we een rijke culturele 

historie aantreffen, met sporen van beroemde per-

sonen, zoals Moses Mendelssohn, Kurt Weil, Goethe 

en Walter Gropius. 

Gotisches Haus in de Wörlitzer Gorten 

 

Vooral door de vestiging van het Bauhaus in 1925 

werd Dessau wereldberoemd. Het schoolgebouw van 

het Bauhaus, ontworpen door Walter Gropius, is een 

van de bekendste architectuurmonumenten van de 

20ste eeuw en staat, samen met vele andere Bau- 

haus-projecten, inmiddels op de werelderfgoedlijst van 

UNESCO. Gebouwd volgens het principe ‘forms 

follows function’ bezit het uit staal, beton en glas 

opgetrokken geheel een prachtige transparantie. 

 



 

Tijdens deze excursie bezoeken we de volgende 

bezienswaardigheden (wijzigingen voorbehouden): 

Vrijdag 30 mei: 

Het Bauhausgebouw van Walter Gropius (1925- 

1926), dat nog steeds in gebruik is als school en kan 

worden bezichtigd. 

De ‘Meisterhauser’ van Walter Gropius (1925- 1926), 

de woonhuizen annex ateliers van de leermeesters 

Kandinsky/Klee, Feininger, en Muche/Sch- lemmer. 

 

Walter Gropius, woonhuis Gropius, Dessau, 1925-1926 

De woonwijk 

Törten (1926- 

1928), ontworpen 

door Gropius en 

Hannes Meyer 

(1889-1954) 

Het restaurant 

Kornhaus (1929- 

1930) van Carl 

Fieger(l929- 

1930), dat schitte- 

rend is gelegen 

aan de Elbe. 

Zaterdag 31 mei: 

Het Wörlitzer 

Gartenreich. In 

de nabije omgeving van Dessau vinden we het zoge-

naamde Wörlitzer Gartenreich. Dit landschapspark is in 

hoofdzaak tussen 1760 en 1830 gerealiseerd. Het 

begon met de aanleg van een Engelse landschapstuin, 

naar ontwerp van J.F. Eyserbeck en G. Schock, in 

opdracht van vorst Leopold Friedrich Franz. De tuin 

loopt van Schloss Wörlitz naar de overzijde van de 

Wörlitzer See, een oude arm van de Elbe. Later werd 

dit park uitgebreid met de zogenaamde Wörlitzer An 

lagen. Deze tuinen worden doorsneden door kanalen 

waarop bezoekers kunnen roeien. Het totale areaal 

beslaat I 12 hectare, waarmee het Des- sau-Wörlitzer 

Gartenreich een van de grootste landschapsparken op 

het Europese vasteland is. Her en der zijn romantische 

gebouwtjes verrezen, zoals het Nymphaum, het 

Pantheon, de Floratempel, de Villa Hamilton op een 

kunstmatig vulkaaneiland en het Gotisches Haus. Zo 

ontstond een opvoedkundig- utopisch programma, met 

hier en daar romantische trekjes. Het verenigt 

verschillende elementen van de Verlichting in zich, 

zoals de moraalfilosofie van Anthony Ashley Cooper, 

de 3de graaf van Shaftesbu- ry en Jean Jacques 

Rousseau, en de architectuur en iconografie van de 

landschapsparken in Engeland. 

Een en ander wordt verbonden met de gedachtewereld 

van Johann Wolfgang von Goethe en de ontluikende 

Duitse Romantiek. 



 

Organisatie 

Doelstelling 

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

breiden van kennis over beeldende kunst, architectuur 

en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling 

voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te 

moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht 

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. 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en 

excursies kan op drie manieren geschieden: 

-schriftelijk 

via het inschrijfformulier: in het programmaboekje of op 

de website www.kunstinzicht.org 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: dinsdag 

van 10.00- 13.00 uur buiten kantooruren: via het 

antwoordapparaat Voor betalingswijze zie boven. 

-contante betaling (alleen lezingen en wandelingen) 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 

uiteraard teruggestort. Afzeggen door deelnemers kan 

tot 21 dagen voor aanvang van het programma-

onderdeel. 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 activiteit georganiseerd. Daarnaast 

ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het 

programmaboekje met complete overzicht en 

eventuele aanvullende informatie over de activiteiten 

van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs korting op 

de prijzen van lezingen, stadswandelingen en 

excursies. 

Voor minimaal € 12,50 per jaar (I januari - 31 

december) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. 

Voor (echt)paren geldt een minimumtarief van € 20,00 

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 recht- 

streeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat; u 

wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld). 

Lezingen en excursies op bestelling 

Kunst in Zicht ‘verkoopt’ lezingen, wandelingen en 

excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al voor 

vele instellingen in Noord-Nederland. In het docenten 

bestand 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 of Anna Keiler, 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). 

 

http://www.kunstinzicht.org/


 

 

Richards 
VOOR KUNST & LIJSTEN 

NOORDERHAVEN 61 9712VJ GRONINGEN 

TEL 050- 312.99.90 FAX 050- 360.30.54 

 



 

 

heer/mevr. 

straat 

postcode en woonplaats 

telefoon 

bank/gironummer 

• Stuur dit formulier naar Stichting 

Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701 

BD Groningen. 

• Maak tegelijkertijd het verschul-

digde bedrag vermeerderd met € 1,50 

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 en uw 

betaling hebben ontvangen. U krijgt 

het inschrijfbewijs dan toegestuurd. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Femmes fragiles 

Kunst en patronaat in Rusland 

Franse kloosters en kathedralen 

Femmes fatales 

Bitches en babes 

Venetië en Veneto 

Rome 

De Keltische erfenis 

Groninger boerderijen 

Franse schilderkunst 1840-1880 

Stadswandeling Oosterparkwijk 

M.C. Escher 

Emil Nolde 

Kunst in de openbare ruimte 

Stadswandeling Jugendstil 

Follies 

Werken aan het verleden 

Nederlandse buitenplaatsen 

Excursie kunst en landschap 

Slingertuinen 

Stadswandeling Oranjewijk 

Stadswandeling Korrewegwijk 

Excursie Dessau-Wörlitz toeslag 

een-persoonskamer 

Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats 

.x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ...................   

.x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ...................   

.x €15,00 ....x €13,60 ... x € 10,00  .................   

,.x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ...................   

,.x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

,.x €15,00 ....x €13,60 ....x € 10,00  ................   

„x €30,00 ....x €27,20 ....x € 20,00  ................   

,.x €15,00 ....x € 13,60 ....x € 10,00  ................   

,.x € 7,50 ,...x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

,.x €15,00 ....x €13,60 ....x € 10,00  ................   

,.x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

„x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

,.x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

..x €15,00 ....x €13,60 ....x € 10,00  ................   

..x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

..x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

..x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

..x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

..x €55,00 ....x €50,00 ....x € 50,00  ................   

..x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................  

..x € 7,50 ....x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

..x € 7,50  ... x € 6,80 ....x € 5,00  ..................   

..x € 375,00 

..x €35,00 

....x € 340,00 ...,x€ 340,00  ...............   

€ 1,50 Ad m i n ist ratiekosten 

Totaal € 



 

Praedinius 
GYMNASIUM 

In het hart van Groningen: 

- een brede opleiding 

- met klassieke talen 

- een goede begeleiding 

- en veel culturele activiteiten 

 

Inschrijven kan ook per e-mail: 

www.kunstinzicht.org 
Turf singel 82 9711 VX Groningen 

telefoon 050-312 05 59 

http://www.kunstinzicht.org/


 

Word nu 

donateur 

Kunst in Zicht 

Postbus 1181 

Voor minimaal € 12,50 / (echt)paren € 20,00 per jaar steunt u de veelheid aan activiteiten van de 

Stichting Kunst in Zicht. 

Bij uw aanmelding ontvangt u een waardebon voor een lezing naar keuze. 

Bovendien krijgt u als donateur korting op lezingen, wandelingen en excursies en ontvangt u 

tweemaal per jaar ons programmaboekje. Het donateursjaar loopt van I januari tot en met 3 I 

december. 

Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro toegestuurd. 

r ----------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ja, ik word donateur 

           heer/mevrouw 

adres 

  
postcode / plaats 

telefoon 

datum opgave 

9701 BD Groningen 



 

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. 

““«telZICHT 

D

De bon is verkrijgbaar op het kantoor van Kunst in Zicht: 

Oliemulderstraat 51 (dinsdag van 10.00 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 

* Personeels- en verenigingsavonden 
* Zomervakanties 

* Wintersport 
* Schoolreizen 

* Meerdaagse groepsreizen 
* Speciale liftbussen voor rolstoelen 
* VIP-bussen 

* Moderne touringcars,.. 

Vraag naar onze gratis brochures 

 

 

 



  

 


