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Voor u ligt het veertigste programmaboekje van 
Kunst in Zicht. Het vierde lustrum willen we in het 
najaar luister bijzetten met een aantal speciale acti-
viteiten, waarover wij u zo spoedig mogelijk nader 
informeren. Een tipje van de sluier kunnen we al 
oplichten: in september hopen we het seizoen te 
kunnen openen met een reis naar Sint Petersburg 
onder leiding van de zeer deskundige Lika Smirnova.

Voor het zo ver is, heeft Kunst in Zicht tal van inte-
ressante activiteiten voor u in petto. In het voorjaars-
programma komen we een aantal echte schilders 
tegen. Hoezeer ze onderling ook verschillen, een 
voorliefde voor de schildertechniek hebben ze met 
elkaar gemeen: de schilders van de Berliner Sezessi-
on, de Groningers Jannes de Vries en Matthijs Röling, 
de van oorsprong Rotterdamse Willem de Kooning, 
de 17de-eeuwse meester Cornelius Gijsbrechts.

Behalve beeldende kunst staat er veel architec-
tuurgeschiedenis op het programma. We brengen 
een bezoek aan twee bouwwerken in Twente die 
opvallen door hun versieringen: De Bazels synagoge 
in Enschede en een ‘Hundertwasser’ in Goor. Het 
Nieuwe Bouwen, waarvan de geschiedenis in een 

cursus uiteengezet wordt, onderscheidt  zich juist 
door het ontbreken van ornamenten. In aansluiting 
op de lezingen bekijken we in Hilversum twee ver-
maarde voorbeelden van deze functionalistische stijl: 
Dudoks Raadhuis en Sanatorium Zonnestraal van 
Duiker. Bijzonder zijn ook de kunstpaviljoens van de 
privé-verzamelingen in Limburg en Westfalen, die we 
aan het eind van het seizoen zullen bezoeken. Ware 
‘Gesamtkunstwerken’ treffen we hier aan, waarin 
niet alleen verschillende kunsten verenigd zijn, maar 
ook kunst en natuur een eenheid vormen. Museum 
Insel Hombroich is inmiddels bij velen bekend en 
geliefd; het Hedge House bij Kasteel Wijlre en de 
Langen Foundation in Neuss daarentegen zullen voor 
menigeen nog een aangename verrassing zijn.

Met ingang van het voorjaar worden de meeste 
lezingen van Kunst in Zicht gehouden in De Nieuwe 
Academie, het congrescentrum aan de Radesingel in 
Groningen. Daarnaast zijn we te gast in het Centrum 
Beeldende Kunst, en in het Drents Museum te Assen.

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
december 2004
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woensdag 23 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs. Carolien ten Brug-
gencate
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Art Nouveau wordt in Duitsland en Oostenrijk 
Jugendstil genoemd, naar het tijdschrift dat tussen 
1896 en 1903 verschijnt in München: Jugend. Er zijn 
twee trends te onderscheiden in de Jugendstil: de 
florale, representatieve stijl, afgeleid van de Engelse 
Arts and Crafts beweging, en een abstractere stijl 
die na 1900 opkomt onder invloed van Henry van de 
Velde en Charles Rennie Mackintosh.

We gaan in de lezing langs de belangrijkste centra in 
het Duitstalig gebied. München was tot de eeuw-
wisseling toonaangevend dankzij mensen als Obrist, 
Eckmann, Riemerschmid en Pankok. Er was een 
toenemende belangstelling voor industriële vorm-
geving en toegepaste kunst, en men wilde de con-
currentiepositie van Duitse producten verbeteren. 
Van 1899 tot 1913 bevindt zich in Darmstadt een 
kunstenaarskolonie die regelmatig tentoonstellingen 
houdt. Groothertog Ernst Ludwig van Hessen is 
een belangrijke figuur in deze ontwikkelingen. Hij 
is een kleinzoon van de Engelse koningin Victoria, 

heeft een overwegend Engelse opvoeding gehad en 
onderhoudt uitgebreide contacten met leden van de 
Arts and Crafts beweging. Het gaat deze hertog op 
Mathildenhöhe om het bouwen van een navolgens-
waardig complex waarin men de gedachte van het 
totaalkunstwerk met zijn eenheid van kunst en leven, 
van kunstenaar en ambachtsman, van huis en inrich-
ting in de realiteit kon omzetten. Hij nodigt tal van 
kunstenaars uit naar Darmstadt, zoals Peter Behrens 
en Josef Maria Olbrich.

Wenen verandert rond de eeuwwisseling ingrijpend 
van aanzien. Architecten, vormgevers en kunste-
naars van de Wiener Sezession (1897, Gustav Klimt, 
Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Alfons Maria 
Mucha en Koloman Moser) en de Wiener Werkstätte 
(1903, Koloman Moser en Josef Hoffmann) willen 
de kunsten verheffen boven ordinaire commercie. 
In hun streven klinkt een late echo van de Arts and 
Crafts door. Autonome kunstenaars en ontwerpers 
van toegepaste kunst trekken naar elkaar, om in 
samenwerking ‘Gesamtkunstwerken’ tot stand te 
brengen, die aan een betere maatschappij zouden 
bijdragen.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespecia-
liseerd in de geschiedenis van de 19de- en 20ste-eeuwse 
beeldende kunst.

Jugendstil in Duitsland en Oostenrijk
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J. Hoffmann, 
Stoel voor café 

Fledermaus, 
1907



donderdag 24 februari 
en 3 maart
19.30 - 21.30 uur
€15,00 / € 7,50 per keer
spreker drs. Nienke Verschuur
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Russische kunst, lang onbekend en genegeerd, ver-
heugt zich momenteel in een grote belangstelling 
van kunstminnend Nederland. Begin 2004 opende 
in Amsterdam een dependance van de Hermitage in 
Sint Petersburg. Het Groninger Museum brengt ons 
bovendien de ene na de andere adembenemende 
tentoonstelling met Russische kunst. Vanaf 
11 december is er de veelbelovende tentoonstelling 
In dienst van Diaghilev te zien.

Sergei Diaghilev (1872-1929) staat symbool voor 
de wijze waarop de Russische kunst aan het eind 
van de 19de eeuw eerst schoorvoetend, later stor-
menderhand het westen van Europa verovert. Dat 
is des te opvallender daar de ontwikkeling van de 
beeldende kunst in Rusland pas halverwege de 19de 
eeuw pas goed op gang kwam. Wat is er in die 50 
jaar voorgevallen dat een dergelijke overweldiging 
van de West-Europese markt vanuit Rusland mogelijk 
kon zijn? Hoe hebben de Russische iconenschilders 

zich in zo’n korte tijd kunnen ontwikkelen tot zulke 
grootheden? Over welke kunstenaars hebben we het 
eigenlijk? Het ondoordringbare ‘ijzeren gordijn’ heeft 
ons immers lang in onwetendheid gelaten over de 
schatten die erachter verborgen gingen.

In twee avonden schetst Nienke Verschuur de ont-
wikkelingen in de Russische kunst aan het eind van 
de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Rode draad 
vormt de voortdurende concurrentieslag tussen 
Moskou en Sint Peters-
burg. Centraal staan 
verder de ontwikkelingen 
rond Diaghilev en de Bal-
lets Russes.

Nienke Verschuur is 
kunsthistorica.

In dienst van Diaghilev
Russische kunst rond 1900
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Leon Bakst, kostuumontwerp 
voor een Nymph in Narcisse 
1911, 
© c/o Beeldrecht Amsterdam 
2004



woensdag 2 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

‘The Great Gatsby’ van F. Scott Fitzgerald (1925) 
roept een tijdperk op van de charleston en de tango: 
een tijd waarin de mensen de trauma’s van de eer-
ste wereldoorlog wilden vergeten en vooral plezier 
wilden maken. Snelheid, reizen, luxe, vrije tijd en 
moderniteit waren de zaken waarnaar deze mode-
bewuste cultuur verlangde. Art Déco bood de beel-
den en objecten die dit verlangen weerspiegelden. 
Niet voor niets werd de stijl in Frankrijk aanvankelijk 
aangeduid als de ‘style moderne’; de term Art Déco 
dateert pas uit de jaren 60.
Art Déco vond zijn oorsprong ook in Frankrijk. De 
luxueuze, zeer decoratieve stijl verspreidde zich snel 
over de hele wereld, vooral in de Verenigde Staten. 
Art Déco-ontwerpers probeerden net als hun voor-
gangers van de Arts and Crafts en de Art Nouveau 
het onderscheid tussen schone en decoratieve 
kunsten uit te wissen. De rol van de kunstenaar-
ambachtsman in ontwerp en productie moest 
opnieuw onderstreept worden. Met modernisten als 
Le Corbusier en volgelingen van het Bauhaus deelde 
de Art Déco de waardering voor de machine, voor 

geometrische vormen, 
en voor nieuwe mate-
rialen en technieken. 
Ook de invloed van 
het fauvisme, kubisme, 
futurisme, expressio-
nisme en constructi-
visme is te herkennen 
in de lijnen, vormen 
en kleuren van de Art 
Déco.

In de lezing, die gehouden wordt naar aanleiding van 
de tentoonstelling Wonen in Haagse stijl. Art Déco in 
Nederland in het Gemeentemuseum Den Haag (tot 
en met 6 maart 2005), relateren we de Art Déco aan 
deze bronnen en kijken we naar sprekende voor-
beelden.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespecia-
liseerd in de geschiedenis van de 19de- en 20ste-eeuwse 
beeldende kunst.

Art Déco
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LEZING3 W. Sluyter, reclameplaat 
van Pander, ca. 1930



donderdag 10 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs. Francis van Dijk
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Tot 24 april is in het Singer Museum de tentoonstelling 
te zien Schilders van Berlijn. Berliner Sezession 1888-
1918. Kunst in Zicht presenteert daarom een lezing 
over dit onderwerp, en een excursie op 3 april (zie 
p. 11)

Rond 1900 vond in Berlijn net als in Praag en Wenen 
een omslag in de schilderkunst plaats. Kunstenaars 
wilden niet langer werken volgens de regels van de 
traditionele academies. Ze braken los uit dat keurslijf 
en begonnen de wereld te schilderen zoals zij die 
zagen en voelden. Overal werden verenigingen opge-
richt die spraakmakende tentoonstellingen organiseer-
den. In Berlijn was de hoofdrol weggelegd voor de 
Berliner Sezession met onder meer Max Liebermann 
en Walter Leistikow. Vastgelegd werd de dynamische 
wereld van het zich snel moderniserende Berlijn, met 
de stomende Stadtbahn, de mondaine cafés, de Pots-
damer Platz, de eerste fabrieken en portretten van 
opvallende figuren uit het culturele leven. 

In de lezing maakt u kennis met de vroege moderne 
geschiedenis van Berlijn via het werk van kunstenaars 
als Max Liebermann, Edvard Munch, Lovis Corinth, 
Max Slevogt, Max Beckmann en Käthe Kollwitz.

Francis van Dijk is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in 
19de- en 20ste-eeuwse kunst.

Schilders van Berlijn
Berliner Sezession 1888-1918
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Ernst Ludwig Kirchner, 
Potsdamer Platz, 1914



donderdag 17 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs. Francis van Dijk
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Ruim 80 jaar geleden vestigde Jannes de Vries (1901 
- 1986) zich in Groningen. Hij had een aanstelling 
gekregen als tekenleraar aan het Praedinius Gym-
nasium. Vijf weken later werd hij lid van De Ploeg, 
de kunstkring waarvan hij enkele jaren later voorzit-
ter werd. In 1927 bedankte De Vries als lid van De 
Ploeg, om in 1954 opnieuw toe te treden. Naast zijn 
betrekking in het onderwijs was De Vries tot aan zijn 
pensioen in 1966 werkzaam als grafisch ontwerper.

De Vries’ artistieke ontwikkeling was anders dan die 
van andere Ploeg-leden. Zijn werk uit de hoogtijda-
gen van de kunstkring had weinig gemeen met dat 
van zijn door het expressionistische vuur geraakte 
collega’s. Gedurende zijn lange schildersloopbaan 
ontwikkelde hij zich gestaag in hun richting en 
aan het eind van zijn leven was hij voor een breed 
publiek de verpersoonlijking van wat men zag als 
typisch ‘Ploeg’. Maar terwijl andere leden van De 
Ploeg in de afgelopen jaren ook landelijke erkenning 
vonden, bleef Jannes de Vries, ondanks dat hij van 

hen de meest bereisde was, een bescheiden man 
wiens ambitie niet veel verder reikte dan de provin-
ciegrenzen. Grote populariteit genieten nu De Vries’ 
kleurige verbeeldingen van het Groninger landschap 
dat hem dierbaar was en dat voor hem een onuitput-
telijke bron van inspiratie vormde.

Francis van Dijk is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd 
in 19de- en 20ste-eeuwse kunst en schreef recentelijk de 
catalogus bij de tentoonstelling over Jannes de Vries.

Jannes de Vries
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Jannes de Vries, 

Boerderij in Huizinge, 1979



zondag 20 maart
vertrek:
- Groningen, Hoofdstation 9.00 uur
- Haren, Motel 9.15 uur
- Assen, Motel 9.30 uur
aankomst: 18.00 uur
€ 50,00 (inclusief vervoer tou-
ringcar, entrees, rondleidingen en 
lunch)
begeleiding drs. Carolien ten 
Bruggencate
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Kunst in Zicht bezoekt twee opmerkelijke gebouwen 
in Twente. Ze dateren uit verschillende perioden en 
hebben verschillende functies, maar vallen allebei op 
door een uitbundige decoratie!

De synagoge van de Nederlandse Israëlitische 
Gemeente in Enschede werd op 13 december 1928 
ingewijd. Het gebouw is een ontwerp van de bekende 
architect Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923). 
Opgeleid in de architectuur van de destijds gebruikelij-
ke neostijlen, liet De Bazel zich omstreeks 1895 inspi-
reren door enerzijds de niet-historiserende Jugendstil 
van West-Europa, anderzijds door de architectuur 
uit het Midden en Verre Oosten. Rond 1900 werd 
hij betrokken bij belangrijke (steden)bouwkundige 
opdrachten. Zijn chef-d’oeuvre werd het bankkantoor 
voor de Nederlandse Handelmaatschappij in Amster-
dam. In Twente ontwierp hij veel villa’s voor textielfa-
brikanten, zoals Het Stokhorst in Enschede.

De bouwwerken van De Bazel zijn meestal symme-
trisch en uiterst sober opgezet, met een goed gevoel 
voor proporties en detaillering. De Bazel was behalve 
architect ook tekenaar, houtsnijder en houtgraveur 
en betoonde zich ambachtelijk goed onderlegd. Het 
is daarom niet verwonderlijk dat hij veel aandacht 
besteedde aan het decoratieve aspect van de bouw-
kunst. In de synagoge van Enschede paste hij bijvoor-
beeld ornamentele motieven toe als de meander en 
de diamantkop.

Versierde bouwkunst in Twente
Synagoge in Enschede - ‘Hundertwasser’ in Goor
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K.P.C. de Bazel, Synagoge Enschede, 1928
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In Goor vinden we het opvallende hoofdkantoor van 
Bouwbedrijf Aan de Stegge. De Oostenrijkse architect 
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) gaf de 
opdrachtgevers toestemming om in zijn bouwstijl en 
filosofie een gebouw te laten ontwerpen door een 
andere architect. Dat werd Barend Scherpbier (Belt-
man Architecten, Enschede).

Hundertwassers gebouwen zijn een reactie op de 
gevestigde architectuur die hij misdadig noemde. 
Mensen wegstoppen in woonkazernes is de ultieme 
onderdrukking van de individualiteit. Rechte lijnen, 
eenvormige ramen en verdringing van de natuur zijn 
slechte uitwassen van de moderne architectuur. Hun-
dertwasser vermeed ze zo veel mogelijk in zijn archi-
tectuur en ontwikkelde een heel eigen idioom.
Een ander belangrijk element in de filosofie van 
Hundertwasser is de individualiteit. In principe mag 
één persoon, dus ook een architect, niet bepalen 
hoe anderen leven, wonen en werken. In Goor is 
dit uitgangspunt opgepakt door alles gezamenlijk te 
ontwerpen en te bouwen. Het kantoor is als het ware 
een utopische enclave, omsloten door een bescher-
mende tuinmuur. Voor de beplanting van de tuin zijn 
bewust verschillende tinten groen gekozen, waaruit 
het gebouw als een bloem oprijst. In het centrum van 
de gevel staat een toren, zonder enige functie, maar 
als symbool voor de totale vrijheid.

B. Scherpbier, Kantoorpand Aan de Stegge, Goor, 2001
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Deze cursus gaat in op uiteenlopende aspecten 
van het Nieuwe Bouwen. De Stijl komt aan bod 
als wegbereider voor de nieuwe ontwikkelingen. 
Internationale architecten als Le Corbusier en Mies 
van der Rohe passeren de revue en daarnaast is er 
ruimaandacht voor het werk van Nederlandse archi-
tecten als J.J.P. Oud, J. Duiker, J. Brinkman en L.C. van 
der Vlugt. Zie ook de excursie op 3 april (zie p. 11).

Jikke van der Spek is architectuurhistorica. Zij doceert 
voor diverse instellingen.

donderdag 24 en 31 maart, 
7 april
19.30 - 21.30 uur
€ 22,50 / € 7,50 per keer
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

De Van Nelle-fabriek in Rotterdam, het Hilversumse 
sanatorium Zonnestraal en de Openluchtschool in 
Amsterdam: alle drie ontwerpen gelden als inter-
nationaal bekende voorbeelden van het Nieuwe 
Bouwen. Deze bouwstijl, ook wel Functionalisme 
genoemd, vormde begin 20ste eeuw een belangrijke 
stroming die zorgde voor radicale vernieuwingen in 
de architectuur. Eeuwenlang hadden de bouwstijlen 
zich ontwikkeld volgens traditionele classicistische 
architectuurprincipes. Nu ontstonden opeens 
abstracte, ornamentloze gebouwen, waarbij de vorm 
bepaald werd door het gebruiksdoel, de functie 
en door de toepassing van moderne materialen als 
gewapend beton, glas en staal. ‘Less is more’, zo 
formuleerde de Duitse Ludwig Mies van der Rohe 
(1886-1969) de nieuwe ontwerpprincipes. Ambach-
telijk metselwerk was uit den boze; de moderne 
industriële samenleving en haar verworvenheden 
werden daarentegen omhelsd.

‘Less is more’
Het Nieuwe Bouwen of het Functionalisme

LEZINGEN7

L.C. van der Vlugt en J. Brinkman, 
Van Nelle-fabriek Rotterdam, 1925-1931
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zondag 3 april
vertrek
-  Groningen, Hoofdstation 9.00 u
- Haren, Motel 9.15 u
- Leek, bushalte afrit 9.30 u
aankomst 19.00 u
€ 50,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleidingen)
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Op deze excursie brengen we een bezoek aan de 
tentoonstelling Schilders van Berlijn. Berliner Sezession 
1888-1918 in het Singer Museum te Laren. Hier is 
kunst te zien uit de periode rond 1900 in Berlijn, 
afkomstig uit de collectie van het Stadtmuseum 
Berlin. Max Beckmann, Lovis Corinth, Ernst Ludwig 
Kirchner, Oskar Kokoschka en vele anderen vorm-
den de Berliner Secession, onder aanvoering van 
Max Liebermann. Zij schilderden levendige stadsge-
zichten van de moderne, dynamische metropool met 

zijn mondaine cafés, de Potsdamer Platz 
en het landschap net buiten de stad.
We vervolgen onze tocht naar Hilver-
sum, waar we rondgeleid zullen worden 
door twee internationaal bekende voor-
beelden van het Nieuwe Bouwen. Sana-
torium Zonnestraal werd in de jaren 
twintig gebouwd door Johannes Duiker 
(1890-1935), in samenwerking met Ber-
nard Bijvoet (1889-1979) en Jan Gerko 
Wiebenga (1886-1974). Zonnestraal 
werd opgericht voor diamantarbeiders 

die door hun werk leden aan tuberculose. Op een 
terrein van circa 120 hectare in het Loosdrechtse 
Bos bij Hilversum staan de gebouwen die bekend 
zijn om de helderheid, transparantie en het ranke 
lijnenspel. Het complex staat bekend als het grote 
voorbeeld voor het Nieuwe Bouwen. Een van de 
aspecten die bij deze stroming horen is het idee van 
wegwerpgebouw. Omdat men dacht dat tuberculose 
binnen 30 jaar uitgeroeid zou zijn, was voor dit sana-
torium een lange levensduur niet noodzakelijk.

Willem Marinus Dudok (1884-1974) werd in 1915 
directeur Publieke Werken in Hilversum. De toen 
nog een kleine dorpsgemeenschap zou zich ontwik-
kelen tot een middelgrote stad. Dudok ontwierp de 
meeste wijken, scholen en gemeentelijke gebouwen 
voor Hilversum en bepaalde daarmee het gezicht van 
deze stad. Hoogtepunt uit zijn oeuvre is ongetwijfeld 
het Raadhuis, dat inmiddels wereldberoemd is. Hij 
tekende het ontwerp in 1924, maar dat werd pas 
uitgevoerd tussen 1928 en 1931.

Deze excursie sluit aan bij een aantal lezingen: Schilders van 
Berlijn 1888-1918 (zie p. 6) en Less is more. Het Nieuwe 
Bouwen of Functionalisme (zie p. 10).

Laren en Hilversum

EXCURSIE8

W.M. Dudok, Raadhuis Hilversum, 1928-1931



12

LEZING1

woensdag 6 en 13 april
19.30 - 21.30 uur
€ 15,00 / € 7,50 per keer
spreker drs. Saskia Goddijn
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

‘De schilderkunst is een verbijsterende tovenares. Zij 
weet ons met de grofste leugens te overtuigen dat zij 
de Waarheid zelf is’, zo schreef de Zwitserse kunste-
naar Jean Liotard ooit .

In een tweetal lezingen zullen fascinerende staaltjes 
van oogbedrog in de kunst vanaf de Renaissance 
onder de loep worden genomen. In de Renais-
sance werd een voorstelling opgevat als een venster 
met uitzicht op de wereld. Dat leidde tot intensief 
onderzoek van voorwerpen en de werking van licht, 
maar ook tot de ontwikkeling van een mathema-
tisch systeem waarmee diepte gesuggereerd kon 
worden. In de eerste lezing wordt vooral aandacht 
besteed aan voorstellingen waarin stillevens zo tast-
baar en levensecht mogelijk werden weergegeven 
om het geheel te verfraaien en het talent van de 

kunstenaar te demonstreren, maar ook aan de 
Nederlandse ‘bedrijghertjes’ uit de zeventiende 
eeuw. In de tweede lezing is er vooral aandacht 
voor de wonderbaarlijke suggestie van diepte: de 
perspectief. Toen kunstenaars vertrouwd waren 
geraakt met de toepassing van de perspectief-leer, 
ging men experimenteren. Zo konden kunstwerken 
ontstaan zoals de illusionistische plafondschildering 
van Andrea Pozzo in de zeventiende eeuw, maar 
ook de onconventionele en ingenieuze kunstwerken 
van de eigentijdse kunstenaar Adriaan P. Goddijn. Dit 
soort kunstwerken zijn voorbeelden van anamor-
fosen: ze lijken op het eerste gezicht vertekend of 
zelfs onherkenbaar, maar maar vanuit een bepaald 
punt bekeken of met behulp van een cilindervormige 
spiegel leveren ze een beeld op dat de toeschouwer 
versteld zal doen staan.  

De lezingen sluiten aan bij de tentoonstelling Bedro-
gen Ogen met schilderijen van Cornelius Gijsbrechts 
in het Mauritshuis (5 februari t/ m 15 mei 2005).   
 
Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij doceert voor diverse 
instellingen.

Schijn bedriegt
Illusionisme in de beeldende kunst

LEZINGEN9

C. Gijsbrechts, Trompe l’oeil met viool, muziekboek en 
blokfluit, ca. 1672
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zondag 10 april
14.00 - 16.00 uur
€ 7,50
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt hoek Verlengde 
Hereweg-Helperbrink
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

De gemeentegrens van Groningen die ten zuiden van 
het lommerrijke Sterrebos liep, werd in 1884 ver-
plaatst naar het Helperdiep. In 1915 vergrootte de 
stad haar grondgebied nogmaals in zuidelijke richting: 
het dorp Helpman dat daarvoor aan de gemeente 
Haren behoorde, werd door Groningen ingelijfd.

De kern van het vroegere landelijke dorp bestaat 
tegenwoordig uit gesloten stedelijke bebouwing. In 
het zuiden vindt opeens een verbreding plaats van de 
Verlengde Hereweg: de ruime opzet, het vele groen 
en de luxe middenstandswoningen vormen teza-
men een harmonieus geheel. De in 1922 gebouwde 
woningen, met veel siermetselwerk, zijn ontworpen 
door M.G. Eelkema. Deze architect is buitenge-
woon actief geweest in Helpman: de huizen aan De 
Savornin Lohmanplein, het hoekpand Modderman-
laan-De Sitterstraat en het overdekte Helperbad zijn 
ook van zijn hand.

Eveneens ten zuiden van de vroegere dorpskern 
staat het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis 
(A.T. van Elmpt, 1923). De centrale ingangspartij 
is versierd met een natuurstenen omlijsting. Aan 
weerszijden van de ingang hangen mooie Art Déco-
lampen. Na verhuizing naar de nieuwbouw was het 
voormalige ziekenhuis enige tijd het grootste kraak-
pand van Nederland. Nu is het officieel in gebruik 
voor gemeenschappelijk wonen.

Helpman, tegenwoordig een fraaie voorstad van 
Groningen, is buitengewoon rijk aan architec-
tuur. Verschillende bouwstijlen wisselen elkaar af: 
Art Nouveau, Art Déco, de Bossche School en de 
Amsterdamse School. De wandeling voert óók langs 
diverse vormen van straatmeubilair (de Jan Evert 
Scholten-bank en de zogeheten Van Hasselt-klok), 
industrieel erfgoed en prachtige portiekversieringen 
van de bekende Groningse keramist Anno Smith 
(1915-1990).

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Helpman en het Helperbad

STADSWANDELING10

A.T. van Elmpt, Hoofdingang 
Rooms Katholiek Ziekenhuis, 1923
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donderdag 14 april
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs. Ellen van der Vecht
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Vanaf 25 maart is in het Van Gogh 
Museum het eerste retrospectief in 
Nederland van de kunstenaar Egon 
Schiele (1890-1918) te zien. Er wor-
den circa 20 schilderijen en 80 teke-
ningen en prenten bijeengebracht. 
Voor Kunst in Zicht is dit aanleiding 
een lezing te organiseren over deze 
Weense expressionist.

Schiele werd aanvankelijk sterk beïnvloed door het 
werk van Gustav Klimt, maar hij ging al snel zijn 
eigen weg. Hij maakte zich los van de nog steeds 
invloedrijke Jugendstil en van de Wiener Sezession, 
de groep die de kunst beheerste in Wenen. Zijn 
expressieve stijl breekt met de traditionele esthetiek 
en komt voort uit de drang om persoonlijke gevoe-
lens te uiten. Behalve het hoofdthema erotiek vallen 
de vele indringende portretten op. De kunstenaar 
wilde niet zozeer het uiterlijk van de geportret-

teerde weergeven, maar hij probeerde vooral zijn of 
haar ziel bloot te leggen. Schiele stierf na een kort 
leven aan de Spaanse griep.
  
Ellen van der Vecht is kunsthistorica. Zij doceert bij 
diverse instellingen.

Liefde en dood
Egon Schiele 1890-1918

LEZING11

E. Schiele, Vrouwelijk naakt met rood haar, liggend op de buik, 
1917

14
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zaterdag 16 april
11.30 - 12.30 uur
€ 12,50 (inclusief entree en kop 
koffie/thee)
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate

plaats Drents Museum, 
Brink 1, Assen

opgave Stichting Kunst in 
Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Van 22 maart tot en met 3 juli presenteert het Drents 
Museum in Assen de tentoonstelling Matthijs Röling. 
Mimesis. Het is een grote overzichtstentoonstelling 
waar ruim 100 schilderijen en tekeningen uit de perio-
de van 1966 tot 2005 is te zien. In samenwerking met 

het museum organiseert Kunst in Zicht ter plaatse een 
lezing over deze hedendaagse Nederlandse figuratieve 
schilder, waardoor het mogelijk is het besproken werk 
direct te bekijken.

Matthijs Röling (1943) is zowel in zijn onderwerps-
keuze als in zijn techniek een veelzijdig kunstenaar. 
Stillevens, portretten, landschappen, tuinen en interi-
eurs maken deel uit van zijn repertoire. Eigenlijk zou 
je kunnen zeggen dat de natuur in de breedste zin 
aanleiding is voor veel van zijn werken. Vandaar dat de 
tentoonstelling de titel draagt ‘Mimesis’ wat het Griek-
se woord is voor nabootsing van de natuur. Daarnaast 
gaat de belangstelling van Röling uit naar de kunst 
van de Italiaanse Renaissance en naar mythologische 
thema’s. Opmerkelijk is de verscheidenheid aan stijlen 
die Röling daarbij toepast. Nu eens werkt hij als een 
fijnschilder, gebruikmakend van dunne penselen, alles 
tot in het kleinste detail uit. Dan weer hanteert hij een 
losse schetsmatige techniek.
In de lezing overzien we die rijkgeschakeerde artis-
tieke loopbaan en kijken we ook naar de monumen-
tale opdrachten die Röling, dikwijls samen met Wout 
Muller, in het noorden van het land uitvoerde. Na de 
lezing kan de tentoonstelling bezocht worden.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespecia-
liseerd in de geschiedenis van de 19de- en 20ste-eeuwse 
beeldende kunst.

Matthijs Röling

LEZING12

Matthijs Röling, Winter, 1974
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dinsdag 19 april
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs. Ronald van Immerseel 
plaats De Nieuwe Academie, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Ronald van Immerseel doet voor de Stichting Land-
schapsbeheer Groningen in het kader van het project 
Verborgen Terreinen cul-
tuurhistorisch onderzoek 
naar borgterreinen van 
geheel of deels verdwe-
nen borgen. De bedoe-
ling is om de bestaande 
contouren van borgter-
reinen en hun relatie met 
het landschap zichtbaar 
te maken en zichtbaar te 
houden.
Van de eens vele hon-
derden borgen in Gro-
ningen zijn er slechts 
een handjevol bewaard 
gebleven. In de lezing zal 

Van Immerseel ingaan op het hoe en waarom van het 
vervagen van de structuren van borgterreinen in het 
landschap. Wie goed kijkt en de geschiedenis kent, 
kan veel ontdekken, want veelal zijn de eeuwenoude 
structuren (wegen, grachten, singels, terreinverho-
gingen) van verdwenen borgen nog als watermerk 
herkenbaar in het landschap.
Van Immerseel heeft onder andere studies gemaakt 
van de borgterreinen van Tammingahuizen, Alma, 
Nittersum, Eelsum, Holwinde, Dijksterhuis en Hars-
sensbos.   

Ronald van Immerseel heeft 
geschiedenis gestudeerd in 
Utrecht en is sinds 1995 als 
wetenschappelijk medewer-
ker verbonden aan de Stich-
ting tot behoud van particulie-
re Historische Buitenplaatsen. 
Hij publiceert frequent over 
historische buitenplaatsen en 
hun tuinen en parken.

Rijkdom van weleer
Borgen in Groningen

LEZING13

Borg Nittersum te Stedum
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woensdag 20 en 27 april
19.30 - 21.30 uur
€ 15,00 / € 7,50 per keer
spreker drs. Carolien ten Brug-
gencate

plaats Centrum Beeldende 
Kunst, Trompsingel, 27, 
Groningen

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

In een tijd waarin de grenzen van 
de schilderkunst bereikt lijken te 
zijn en het medium overbodig zou 
zijn geworden door de opkomst 
van allerlei nieuwe technieken, is 
het toch aardig eens aandacht te 
besteden aan een schilderbeest pur 
sang als Willem de Kooning (1904-
1997). De Kunsthal in Rotterdam 
wijdt een retrospectief aan deze van oorsprong Rot-
terdamse kunstenaar (16 april tot en met 3 juli).

Tussen 1940 en 1960 werd de westerse kunst 
beheerst door een groep schilders uit New York, die 
nu nog bekend staan als Abstract Expressionisten. 
Willem de Kooning was een van hen. Daarnaast zijn 
Barnett Newman, Jackson Pollock, Clyfford Still, 
Robert Motherwell, Mark Rothko en Arshile Gorky 
de bekendste namen.

De term Abstract Expressio-
nisme wekt eigenlijk verwar-
ring: Barnett Newman werkte 
weliswaar abstract, maar Willem 
de Kooning hield vast aan figura-
tie. Bovendien kun je het werk 
van de laatste expressionistisch 
noemen, terwijl Newman uiterst 
koel en glad schilderde. Binnen 
het Abstract Expressionisme kun 
je dan ook verschillende stijlen 
onderscheiden, die aangeduid 
worden met begrippen als Action 
Painting en Colourfield Painting.

In twee lezingen krijgen we 
inzicht in deze periode van de kunstgeschiedenis, 
waarbij de aandacht speciaal uitgaat naar Willem de 
Kooning. In het Centrum Beeldende Kunst is tegelij-
kertijd een tentoonstelling te zien van jonge kunste-
naars die grensoverschrijdingen tussen verschillende 
media onderzoeken.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespecia-
liseerd in de geschiedenis van de 19de- en 20ste-eeuwse 
beeldende kunst.

Willem de Kooning en het 
Abstract Expressionisme 

LEZINGEN14 W. de Kooning, Woman 1, 1950-1952
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zondag 24 april
14.00 - 16.00 uur
€ 7,50
begeleider 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 lief-
dadige 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 dicht bij 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 krank-
zinnigen onderdak. Vanaf 1600 is het St. Geertruids-

gasthuis net als de meeste Groningse gasthuizen een 
huis voor ouderen.

De stadswandeling voert langs een drietal in oor-
sprong middeleeuwse hofjes in de Groningse binnen-
stad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygast-
huis en het Heilige Geestgasthuis.

Egbert van der Werff is historicus/mediëvist. 
Hij publiceert over middeleeuwse en kerkgeschiedenis van 
Groningen.

Hofjes in de binnenstad van Groningen

STADSWANDELING15

St. Anthonygasthuis, Rademarkt
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vrijdag 27 mei en 
zaterdag 28 mei
vertrek vrijdag
Groningen, Hoofdstation 8.00 uur
Haren, Motel 8.15 uur
aankomst zaterdag 21.00 uur
€ 180,00 (inclusief vervoer per 
luxe touringcar, begeleiding, 
entrees, overnachting en ontbijt; 
exclusief annuleringsverzekering 
en verplichte reis- en bagagever-
zekering)
begeleiding drs. Carolien ten 
Bruggencate
opgave uitsluitend bij Stichting 
Kunst in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Wat is er mooier dan juist in het voorjaar plekken te 
bezoeken waar kunst en natuur harmonisch samen-
gaan? Kunst in Zicht maakt een tocht langs drie par-
ticuliere collecties op unieke locaties die sinds korte 
of langere tijd voor publiek te bezichtigen zijn. We 
overnachten in Düsseldorf.

Het echtpaar Jo en Marlies Eyck bewoont het Kas-
teel van Wijlre. Daar hebben de verzamelaars een 
soort ‘Gesamtkunstwerk’ tot stand gebracht, waarin 
relaties tussen architectuur, kunst en natuur worden 
gelegd. In hun verzamelwoede brachten ze aanvan-
kelijk vooral werken bijeen van Limburgse kunste-
naars, onder meer van Charles Eyck, Aad de Haas 
en Ger Lataster. Later voegden ze daar kunstenaars-
onderzoekers aan toe die een nieuwe harmonische 
leefwereld nastreefden, zoals Richard Lohse, Peter 
Struycken en Ad Dekkers. In 2001 bouwde de archi-
tect Wiel Arets in het park een paviljoen voor de 
kunstcollectie, het zogenaamde Hedge House.

Particuliere collecties in Limburg en 
Westfalen

EXCURSIE16

W. Arets, Hedge House Wijlre 2001
T. Ando, Langen Foundation Neuss, 2004
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In het Duitse plaatsje Holzheim, vlakbij Neuss en 
Düsseldorf, bevindt zich Museum lnsel Hombroich, 
voor veel deelnemers van Kunst in Zicht inmiddels 
geen onbekende plek meer. Dit museum is in de 
tweede helft van de jaren tachtig ontstaan op initia-
tief van een particuliere verzamelaar uit Düsseldorf 
en sindsdien een trekpleister voor menig kunstlief-
hebber.
Museum lnsel Hombroich onderscheidt zich op tal 
van manieren van andere musea. Zijn naam dankt 
het aan een eilandje in de rivier de Erft, waarop een 
oud landhuis staat. In het moerassige parklandschap 
rondom deze ‘Rosavilla’ zijn in de loop der jaren een 
tiental paviljoens gebouwd door de architect Erwin 
Heerich. De kunstenaar Gotthard Graubner heeft 
de uiteenlopende kunstwerken op een fraaie, maar 
ook uitzonderlijke wijze opgesteld. De bezoeker 
wordt niet lastiggevallen met informatie, maar kan 
zich ongehinderd laten betoveren door de schoon-
heid van objecten uit tal van culturen en tijdperken. 
Zo omvat de collectie onder meer bronzen en ter-
racotta beeldjes uit Perzië, porselein uit China en 
etsen van Rembrandt. Uit de twintigste eeuw tref-
fen we er schilderijen aan van onder andere Paul 
Cézanne, Henri Rousseau, Francis Picabia, Hans Arp, 
Kurt Schwitters, Lovis Corinth en de Nederlander 
Bart van der Leck. En verder tekeningen van Gustav 
Klimt, Constantin Brancusi en Alberto Giacometti, en 

door Henri Matisse ontworpen kostuums voor een 
ballet van Diaghilev.

Op de voormalige NAVO-raketbasis, in de directe 
nabijheid van Museum Insel Hombroich, gingen in 
september 2004 de deuren open van de Langen 
Foundation. Basis voor dit nieuwe museum is de col-
lectie van het echtpaar Victor en Marianne Langen. 
Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw verzamelden 
zij 500 Japanse kunstvoorwerpen van de 12de-20ste 
eeuw en 300 werken van 20ste-eeuwse kunstenaars 
als Cézanne, Braque, Warhol, Rotkho en Bacon. Het 
museumgebouw werd ontworpen door de Japanse 
architect Tadao Ando (1941).

Museum lnsel Hombroich
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Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het ver-
breiden van kennis over beeldende kunst, architec-
tuur en archeologie om de ontwikkeling van belang-
stelling 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 
aanvangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt 
uiteraard teruggestort. Afzeggen door deelnemers 
kan tot 21 dagen voor aanvang van het program-
maonderdeel. Het reeds betaalde geld wordt terug-
betaald onder aftrek van 30% administratiekosten. 
Nadien is geen restitutie meer mogelijk.

Voordelen van het donateurschap
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht heb-
ben een streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal 
voor de donateurs een activiteit georganiseerd. 
Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks 
het programmaboekje met complete overzicht en 
eventuele aanvullende informatie over de activi-
teiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs 
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelin-
gen en excursies.

Voor minimaal € 15,00 per jaar (1 januari - 31 
december) steunt u de activiteiten van Kunst in 
Zicht. Voor (echt)paren geldt een minimumtarief 
van € 25,00 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 
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 of Anna Keller, 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).



 Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats

1  Jugendstil in Duitsland en Oostenrijk  ..x 7,50  ....x   6,80 ....x   5,00

2  In dienst van Diaghilev  ..x  15,00  ....x  13,60  ....x  10,00

3  Art Déco ...x   7,50  ....x   6,80  ....x   5,00

4  Schilders van Berlijn 1888-1918 .... x   € 7,50  .... x   € 6,80  .... x   € 5,00

5  Jannes de Vries .... x   € 7,50  .... x   € 6,80  .... x   € 5,00

6  Versierde bouwkunst in Twente .... x  € 50,00  .... x  € 45,00  .... x  € 40,00

7  Het Nieuwe Bouwen of Functionalisme .... x  € 22,50  .... x  € 20,40  .... x  € 15,00

8  Excursie Laren-Hilversum  .... x  € 50,00  .... x  € 45,00  .... x  € 40,00

9  Illusionisme in de beeldende kunst .... x   € 15,00  .... x   € 13,60  .... x   € 10,00

10  Stadswandeling Helpman  .... x   € 7,50  .... x   € 6,80  .... x   € 5,00

11  Egon Schiele  .... x   € 7,50  .... x   € 6,80  .... x   € 5,00

12  Matthijs Röling .... x   € 12,50  .... x   € 11,25  .... x   € 10,00

13  Groninger borgen  .... x   € 7,50  .... x   € 6,80  .... x   € 5,00

14  Willem de Kooning Abstract Expressionisme  .... x  € 15,00  .... x  € 13,60  .... x  € 10,00

15  Stadswandeling Hofjes .... x   € 7,50  .... x   € 6,80  .... x   € 5,00

16  Particuliere collecties in Limburg en Westfalen  .... x  € 180,00  .... x  € 160,00  .... x  € 140,00

 Toeslag eenpersoonskamer      € 25,00  € 25,00

 Administratiekosten        € 1,50

 Totaal        € .........

Inschrijfformulier

heer/mevr.:

straat:

postcode en woonplaats:

telefoon:

bank/gironummer:

• Stuur dit formulier naar Stich-
ting Kunst in Zicht, Postbus 
1181, 9701 BD Groningen.

• Maak tegelijkertijd het ver-
schuldigde bedrag vermeerderd 
met € 1,50 administratiekosten 
over op giro 4970581 t.n.v. 
Stichting Kunst in Zicht, Gro-
ningen.

• U bent ingeschreven voor een 
lezing, cursus, wandeling of 
excursie zodra wij uw inschrijf-
formulier en uw betaling heb-
ben ontvangen. U krijgt het 
inschrijfbewijs dan toegestuurd.

✁

Word
nu
donateur

Voor minimaal €    15,00 / (echt)paren €      25,00 
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 ont-
vangt u tweemaal per jaar ons programma-
boekje. Het donateursjaar loopt van 1 januari 
tot en met 31 december.
Na ontvangst van onderstaande aanmeldings-
strook wordt u een acceptgiro toegestuurd.

Ja, ik word donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen
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KUNSTUITLEEN
> EEN GROTE COLLECTIE OM UIT TE KIEZEN
> KUNSTWERKEN ZIJN OOK TE KOOP
> THUIS BEZORGEN IS MOGELIJK
> ONZE CADEAUBON, ALTIJD ORIGINEEL!

CBK GRONINGEN
TROMPSINGEL 27 > GRONINGEN 
T 050 368 01 68 > WWW.CBKGRONINGEN.NL
GEOPEND: 
WOENSDAG T/M ZONDAG 13.00 UUR - 17.00 UUR

HET CBK BRENGT
KUNST DICHTERBIJ!
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