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Omslag:
Max Liebermann, Aan het strand van Noordwijk, 
circa 1905

Inhoud   Geen verkeerde redenen om van kunst te houden

 dagcursus  1  Moderne beeldhouwkunst 1945-1990
 lezingen  2  In de lijn van Piet Mondriaan (1872-1944)
 lezing  3  Het Mankes-perspectief. Leven en werk van Jan Mankes (1889-1920)
 lezing  4  Tijdgenoten van Akseli Gallen-Kallela. Symbolistische schilderkunst in Scandinavië rond 1900
 lezing  5  Inspiratie van ver. Marius Bauer en het oriëntalisme in Nederland
 lezing - wandeling - rondleiding  6  De synagoge, de Folkingestraat en de joodse stadjers
 lezing  7  Het ‘Ionische’ in de architectuur van de 20ste eeuw
 lezing  8  Schilderskeramiek van Pablo Picasso
 stadswandeling  9  Oranjebuurt
 lezing  10  De zuilen van Córdoba. Moslims, christenen en joden in Moors-Andalusië
 lezing  11  Byzantium - Constantinopel - Istanbul
 lezing  12  Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden
 lezing  13  Beelden rond Pasen
 lezing  14  Historische tuinen bij buitenplaatsen in Friesland
 lezing  15  Passie en pijn. Leven en werk van Frida Kahlo (1907-1954)
 lezing  16  Le Corbusier. Veelzijdig architect en radicaal denker
 stadswandeling  17  Zuidhorn - architectuurdorp
 lezing  18  Hedendaagse videokunst en de Documenta XII
 excursie  19  Wonen aan het IJ. Architectuur in Amsterdam
 excursie  20  Kasteel Het Nijenhuis - Beeldentuin Anningahof
 excursie  21  Le Corbusier en het modernisme in Rotterdam
 excursie  22  Documenta Kassel

   Organisatie
   Inschrijfformulier
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Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzicht.org
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LEZING

‘Eigenlijk is er geen kunst, er zijn alleen kunstenaars’ 
schreef Ernst Gombrich. Hij bedoelde daarmee dat 
het moeilijk te definiëren is wat nu precies kunst 
is. Het enige dat je kunt vaststellen is dat er dingen 
gemaakt worden, waarvan de maker beweert dat 
het kunst is. Volgens Gombrich kunnen er ook geen 
verkeerde redenen zijn om van een kunstwerk te 
houden. Er zit niets verkeerds in als een schilderij je 
herinnert aan thuis, aan een mooi landschap of een 
dierbare persoon. ‘Er zijn wel verkeerde redenen, 
om niet van een kunstwerk te houden.’

Die verkeerde motieven proberen de docenten van 
Kunst in Zicht aan te pakken. Het zijn kunsthistorici, 
historici en kunstenaars die vol zitten van hun vak en 
het niet laten kunnen om daarover te vertellen.  
Zij willen ons laten genieten van wat wij zien. Daar-
voor moeten wij soms onze vooroordelen en tegen-
zin overwinnen. Vaak gebeurt dat vanzelf als er meer 
inzicht gegeven wordt in de drijfveren van de kunste-
naar en de context van het kunstwerk. Maar andere 
keren wordt de kijker ook met zijn eigen voorkeuren 
en herinneringen geconfronteerd en blijkt de weer-
zin daaruit voort te komen. Daar overheen weten te 

stappen is het begin van het grote genieten.  
Wij wensen u veel plezier op uw ontdekkingsreis in 
de wereld van kunst en architectuur.

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2007

Geen verkeerde redenen om van kunst te houden
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LEZING1

woensdag 7, 14 en 21 februari
10.00 - 12.00 uur
€  25,50 / €  8,50 per keer
spreker drs. Carolien ten  
Bruggencate

plaats Galerie Prentwerk,  
Vismarkt 36A, Groningen

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

In de geschiedenis van de beeldhouwkunst vormt, in 
tegenstelling tot die van de schilderkunst,  de Twee-
de Wereldoorlog geen belangrijke breuk. Ook is er 
geen sprake van een verschuiving van het artistieke 
centrum van Europa naar Amerika. Gedurende de 
oorlog is er wel een pauze geweest in de productie 
en werden bijna geen belangrijke beelden in Europa 
gemaakt. Na de oorlog vertoont de beeldhouwkunst 
op het eerste gezicht een gebrek aan samenhang. 
Kunstenaars doen ontdekkingen en experimente-
ren met nieuwe materialen, maar er ontstaan geen 
bewegingen zoals impressionisme, kubisme en 
constructivisme. Opvallend is de grote vrijdenkerij: 
kunstenaars willen niet tot een enkele beweging 
behoren. Er bestaan gelijktijdig stromingen en tegen-
stromingen.

In drie lezingen passeren tendensen als Pop Art, 
Minimal Art, Conceptual Art, Land Art, Arte Povera, 
Nieuwe Beeldhouwkunst, Body Art en Performance 
de revue. De cursus is een vervolg op de serie lezin-

gen die in het najaar werden gehouden over de peri-
ode 1870-1940, maar kan uiteraard ook los daarvan 
gevolgd worden.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus en heeft 
zich gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en 
20ste eeuw.

Moderne beeldhouwkunst 1945-1990

DAGCURSUS1

Michelangelo Pistoletto, Venus en de vodden, 1967
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LEZING1

donderdag 8 en 15 februari
19.30 - 21.30 uur
€  17,00 / €  8,50 per keer
spreker drs. Johan Holtrop
plaats Hampshire Hotel  
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boek-
handel, Oude Kijk in 
‘t Jatstraat 42

In 1998 kocht de Stichting Nationaal Kunstbezit 
voor ruim 80 miljoen gulden Mondriaans schilderij 
Victory Boogie Woogie van de eigenaar S. Newhouse 
in New York. De aankoop oogstte veel kritiek, 

vooral vanwege het astronomische bedrag voor 
een onvoltooid schilderij waarop de papieren 

plakstroken nog zichtbaar zijn. De koop was 
mogelijk gemaakt door een schenking 

van de Nederlandse Bank, die met dit 
gebaar afscheid wilde nemen van de 

Nederlandse gulden. Nu de dis-
cussie over de hoogte van de 

aankoopsom is weggeëbd, 
overheerst vooral een 
tevreden gevoel over 
deze aanwinst. Dit in 

tegenstelling tot het sen-
timent bij de Amerikanen, 

die inmiddels beseffen dat ze 

een cruciaal schilderij in de ontwikkeling van hun 
abstracte kunst zijn kwijtgeraakt. 
Het sprankelende van Victory Boogie Woogie staat in 
scherp contrast met de bekende, strenge schilde-
rijen van Mondriaan, met witte en primair gekleurde 
rechthoeken binnen een raster van zwarte horizon-
tale en verticale lijnen. In twee lezingen volgen we 
de ontwikkeling die in de tussenliggende tijd heeft 
plaatsgehad en wordt het leven en werk van Mondri-
aan besproken. Aandachtspunten zijn: het vroege 
versus het ‘moderne’ werk; de invloed van de theo-
sofie; het kubisme en Parijs; Mondriaan en De Stijl; 
New York en de Victory Boogie Woogie en wat recent 
materieel-technisch onderzoek betekent voor het 
inzicht in dit schilderij en Mondriaans late werk.

Johan Holtrop is kunsthistoricus en heeft zich gespeci-
aliseerd in de moderne en hedendaagse kunst en kunst-
theorie.

In de lijn van Piet Mondriaan (1872-1944)

LEZINGEN2

Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie, 1942-‘44
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LEZING1

zaterdag 10 februari
14.00 - 16.00 uur
€  12,50 (inclusief entree tentoon-
stelling en koffie/thee)
spreker drs. Francis van Dijk

plaats Drents Museum, 
Brink 1, Assen

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

In het Drents Museum is van 
10 februari tot en met 13 
mei 2007 een tentoonstel-
ling gewijd aan het werk van 
Jan Mankes (1889-1920). In samenwerking met het 
museum organiseert Kunst in Zicht ter plaatse een 
lezing over ‘Hollands meest verstilde schilder’ (aldus 
Richard Roland Holst). Aansluitend kan de tentoon-
stelling bekeken worden.

Het oeuvre verraadt een grote liefde voor de natuur 
van een kunstenaar met bijzondere aandacht voor 
het detail. Jan Mankes heeft een kort maar produc-
tief kunstenaarsleven gehad. Hij heeft zijn gevoel 
voor de flora en fauna van de omgeving waarin hij 
vertoefde trefzeker verbeeld in werk met een zuiver, 
ingehouden kleurgebruik en evenwichtige composi-
tie. Het oeuvre van Mankes omvat ongeveer twee-
honderd schilderijen, vijftig prenten en honderdtwin-
tig schetsen en tekeningen.

Van 1905 tot 1908 werkte Mankes 
als leerling in de glasschilderfabriek 
van J.L. Schouten in Delft. Daarnaast 
volgde hij de avondcursus decora-
tief tekenen aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Den Haag en 
begon hij met schilderen. De vogels 
en vogelnesten die hij tegenkwam 
in de duinen gebruikte hij als onder-

werp. Mankes koos voor het vrije kunstenaarschap. 
Vanaf 1909 woonde hij met zijn ouders in De Knipe 
bij Heerenveen. In een woning aan de Schoterlandse 
Compagnonsvaart, op een half uur afstand van de 
bossen van Oranjewoud, midden tussen de kippen, 
ganzen en geiten, maakte hij zijn verstilde meester-
werken. Met zijn vrouw Annie Zernike, de eerste 
vrouwelijke dominee in Nederland, vestigde hij zich 
in 1918 in het bosrijke Eerbeek, waar hij hoopte te 
genezen van tuberculose. In de korte perioden waar-
in hij zich goed voelde, was hij onafgebroken aan het 
werk. In 1920 werd duidelijk dat hij niet beter zou 
worden. Hij overleed in dat zelfde jaar.

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

Het Mankes-perspectief
Leven en werk van Jan Mankes (1889-1920)

LEZING3 Jan Mankes, Weg langs de vaart in 
De Knipe, 1914
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LEZING1 LEZING4
Tijdgenoten van Akseli Gallen-Kallela
Symbolistische schilderkunst in Scandinavië rond 1900

donderdag 8 maart
19.30 - 21.30 uur
€  8,50
spreker drs. Carolien ten  
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

In het Groninger Museum is nog tot 15 april de 
tentoonstelling te zien over Akseli Gallen-Kallela. In 
aansluiting daarop biedt Kunst in Zicht een lezing aan 
over de context van deze Finse kunstenaar.

De weergave van het landschap als afbeelding van 
een bepaalde gevoelsstemming is een van de telkens 
terugkerende thema’s in de Europese schilderkunst 
van de 19de eeuw. Bij Scandinavië denken we dan 
het eerst aan Edvard Munch, maar er zijn veel meer 

kunstenaars die juist in het landschap hun 
onbestemde verlangens en gevoelens tot uit-
drukking weten te brengen. Scandinavische 
schilders werden sinds de vroege jaren ’80 
beïnvloed door de Franse kunst, want velen 
van hen hadden gestudeerd in Frankrijk, en 
het verblijf van Gauguin in Kopenhagen bete-
kende ook een belangrijke impuls. In navol-

ging van hem namen kunstenaars in Scandinavië geen 
genoegen meer met de weergave van de zichtbare 
werkelijkheid, die als te beperkt werd ervaren. Ze 
schilderden interpretaties van het innerlijk, van de 
mythe en de geschiedenis met behulp van symbolis-
tische suggestie. Enerzijds ontstonden zo schilderijen 
die er gewoon realistisch uitzien, maar toch door-
trokken zijn van een kosmisch natuurbewustzijn, of 
waarin het landschap bijna heroïsche vormen aan 
neemt. Anderzijds neigt het werk van bijvoorbeeld 
Munch naar een expressionisme dat gedragen wordt 
door een gevoelsmystiek.

In de lezing zien we hoe tijdgenoten van Gallen-
Kallela in Finland, Zweden, Noorwegen en Dene-
marken deze stemmingsschilderingen maken van 
het Scandinavische landschap. Veel kunstenaars 
bezonnen zich op hun directe omgeving en op de 
unieke mogelijkheden die het noordelijk landschap 
en klimaat hen bood. Ze putten bovendien inspiratie 
uit hun nationale geschiedenis en de noordse mytho-
logie.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus en heeft 
zich gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en 
20ste eeuw. 

Hugo Simberg, Gewonde engel, 1903
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LEZING1 LEZING5

donderdag 15 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Carolien ten  
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Inspiratie van ver
Marius Bauer en het oriëntalisme in Nederland

Geen streek op aarde sprak in de 19de eeuw zo tot 
de verbeelding van de Europeanen als het Oosten. 
Ook Nederlandse kunstenaars toonden belangstel-
ling voor de Oriënt. In het voetspoor van met name 
Franse schrijvers en schilders zochten tussen 1830 
en 1930 Nederlandse kunstenaars inspiratie in Ara-
bische culturen. Tientallen schilders, zoals Willem 
de Famars Testas, Marius Bauer, Philippe Zilcken en 
Kees van Dongen zetten voet op oosterse bodem. 
Verslagen van deze reizen, romans en dichtbundels 
van bijvoorbeeld Jacobus van Looy en Louis Coupe-
rus werden volop gelezen. Nederlandse interieurs 
werden opgevrolijkt met oosterse tapijten, divans, 
moskeelampen en soms zelfs complete badkamers 
of salons in oosterse stijl en in het straatbeeld verre-
zen ‘Moorse’ theaters en synagogen. 

In de lezing zien we waarom al die kunstenaars naar 
het Oosten trokken en wat ze daar hoopten te vin-
den. De nadruk zal liggen op het werk van Marius 

Bauer (1867-1932), 
die een groot aantal 
reizen maakte, onder 
andere naar Istanbul, 
India, Indonesië, Pales-
tina en Marokko. Het 
drukke straatbeeld, de 
kleurrijke bevolking 
en het andere land-
schap in de toen goeddeels onbekende exotische 
oorden vormden een onuitputtelijke bron van inspi-
ratie voor zijn ruimtelijke landschappen en exotische 
stedelijke taferelen. Hij maakte zowel schilderijen als 
etsen en aquarellen. In het Singer Museum Laren is 
van 19 januari tot en met 27 april een tentoonstelling 
over zijn werk te zien.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus en heeft 
zich gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en 
20ste eeuw.

Marius Bauer, Benares, z.j.
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LEZING1 LEZING -  WANDELING -  RONDLEIDING6
De synagoge, de Folkingestraat 
en de joodse stadjers
zondag 18 maart
14.00 - 16.30 uur
€ 11,00 (inclusief thee/koffie en 
entree Synagoge)
spreker dr. Stefan van der Poel
plaats Galerie Prentwerk,  
Vismarkt 36A, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

De synagoge in de Folkingestraat werd in maart 1906 
ingewijd. Nu, ruim honderd jaar later, zijn er plannen 
om dit gebedshuis te verkopen, wat met argusogen 
wordt gevolgd door de joodse gemeente. Wat is er in 
de tussentijd met de synagoge, de Folkingestraat en 
zijn bewoners gebeurd? Kunst in Zicht biedt met een 
lezing, een wandeling door de Folkingestraat en een 
rondleiding door de synagoge inzicht in de geschiede-
nis van de joodse stadjers.

De joodse gemeenschap heeft in Groningen steeds 
gelaveerd tussen het streven naar integratie enerzijds 
en behoud van identiteit anderzijds. Naarmate de 
joden zich meer ontwikkelden tot ‘achtenswaardige 
burgers’ verloor de joodse traditie terrein. Ook in 
Groningen riep dit integratieproces weerstanden op. 
Zo besloten sommige gemeenteleden in 1851 tot 
afscheiding en stichtten een eigen gemeente met een 
eigen synagoge. Ook de opkomst van het zionisme, 

vijftig jaar later, vormde in bepaalde opzichten een 
herbezinning op het assimilatiestreven. Het conflict 
tussen zionisten en anti-zionisten leidde in 1909 in 
Groningen bijna tot een nieuwe afscheiding.

Na verloop van tijd werden de tegenstellingen binnen 
de joodse gemeenschap dus groter, ook in sociaal-
economische zin. Bleven de arme joden veelal wonen 
in de joodse buurt (Folkingestraat en omgeving), de 
meer gegoeden trokken juist weg en vestigden zich 
veelal in het zuiden van de stad. Na 1900 was het tra-
ditionele joodse leven sterk aan het afbrokkelen. De 
‘sjoel’ werd steeds minder bezocht, de spijswetten 
werden slechts door een minderheid nog nageleefd, 
de kennis van het Hebreeuws holde achteruit en 
gemengde huwelijken vormden niet langer een uit-
zondering. Nu, met de verkoopplannen van de syna-
goge, is het de vraag in hoeverre de eigen identiteit 
van de joodse gemeente kan worden gewaarborgd. 
De kans is niet uitgesloten dat de fraaie sjoel aan de 
Folkingestraat als gebedshuis aan haar laatste hoofd-
stuk is begonnen.

Stefan van der Poel is historicus en universitair docent aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. In 2004 promoveerde hij op 
Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Gronin-
gen, 1796 –1945. Verder schreef hij onder meer 100 jaar 
Folkingestraat-synagoge 1906-2006.

Reclame voor Polaks Puddingfabriek



LEZING7
Het ‘Ionische’ in de architectuur 
van de twintigste eeuw 
woensdag 21 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Janet Bosma
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Het mannelijke en vrouwelijke in de architectuur 
is een onderwerp dat regelmatig terugkomt. Niet 
omdat er een eenduidig antwoord moet komen of 
architectuur mannelijk of vrouwelijk is. Wel is het 
interessant om eens te kijken waar we de vrouw 
en het vrouwelijke kunnen vinden en welke rol de 
vrouw speelde in de architectuurgeschiedenis van de 
twintigste eeuw.

Algemeen kan gezegd worden dat de wereld van de 
architectuur een mannenwereld is. Alhoewel we er 
nu niet meer van opkijken wanneer de architect een 
vrouw is, zijn ze nog steeds in de minderheid. Ook in 
de geschiedenis van de architectuur figureren niet of 
nauwelijks prominente vrouwelijke architecten.
De architectuurgeschiedenis kan gezien worden als 
een chronologisch overzicht van opeenvolgende 

stijlontwikkelingen beginnend bij de Griekse archi-
tectuur. De zuilenordes vormen daarbij een vast 
onderdeel van de kennismaking met de regels van 
het bouwen. Vitruvius stelde de regels op schrift wat 
resulteerde in de oudste overgeleverde bron. Zo 
oud als de regels zijn, is ook de relatie die Vitruvius 
legt tussen de ordes en de proporties van het man-
nelijke en vrouwelijke lichaam. De Dorische orde 
was mannelijk en de Ionische was geïnspireerd op 
het vrouwelijke. Sindsdien is het aspect van de man-
nelijke en vrouwelijke associatie in de architectuur 
een rol blijven spelen.
Naast seksespecifieke metaforen van gebouwen kun-
nen we ook mannelijke en vrouwelijke aspecten aan 
ruimtes toekennen. De sociale intentie van de avant-
garde architecten in de jaren ‘20 uitte zich onder 
andere in een keuken die speciaal werd ontworpen 
voor de vrouw om het werken te vergemakkelijken.

Wellicht ten overvloede: de lezing is voor vrouwen 
én mannen!

Janet Bosma studeerde architectuurgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Frank Gehry, Vlado Milunic, Fred and Ginger, 1994, Praag´
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LEZING1 LEZING8

donderdag 22 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker Nirdosh van Heesbeen
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

In overzichten van de kunstgeschiedenis is de aan-
dacht voor keramiek doorgaans niet erg groot. 
Toch zijn er vanaf de oud-
heid schitterende vormen 
in dit materiaal gemaakt. 
Ook was klei rond 1900 een 
inspirerend materiaal voor 
de kunstenaars van de Nabis 
en de fauvisten. Deze lezing 
belicht bovengenoemde kun-
stenaars die, onder leiding 
van ervaren keramisten zoals 
Ernest Chaplet en Andre 
Metthey, onderzoek hebben 
gedaan naar vormen en kleu-
rexpressie in klei en glazuur. 
Hiermee effenden zij de weg 
voor Pablo Picasso die in zijn 
keramisch werk tot speelse, 
humorvolle en kleurrijke vor-
men wist te komen. 

Op de top van zijn roem en al 65 jaar oud begon 
Picasso in 1946 vol energie aan een nieuwe artistieke 
uitdaging: keramiek. Nadat hij was neergestreken 
aan de Franse Côte d’Azur maakte hij kennis met de 
eeuwenoude, maar zieltogende keramiekproductie 
van die streek. In de keramiekwerkplaats ‘Madoura’ 
in Vallauris kreeg hij de kans om te experimenteren 
en enkele vazen te decoreren. Zijn enthousiasme 

voor de klei was daarmee gewekt 
en het betekende het begin van 
een keramisch oeuvre dat in 
totaal zo’n 4500 werken omvat. 
In zijn kielzog volgden vele ande-
ren, zoals Jean Cocteau, Georges 
Braque en Juan Miró.

Nirdosh van Heesbeen is sinds 
1974 werkzaam als zelfstandig 
keramiste. Zij heeft vele lessen en 
workshops verzorgd in binnen- en 
buitenland.

Schilderskeramiek van Pablo Picasso

Pablo Picasso: Kerkuil, 1969
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LEZING1 STADSWANDELING9
Oranjebuurt
zondag 25 maart
14.00 - 16.00 uur
€ 8,50
begeleider 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 Amster-
damse School-stijl. Veel luxer uitgevoerd vinden we 
die stijl terug in de villa’s van Egbert Reitsma aan 
de Nassaulaan en de villa’s van Bruin Bruins aan de 
Oranjesingel. Architect Reitsma, die vooral bekend-
heid geniet door zijn gereformeerde kerkgebouwen, 
realiseerde de villa’s in 1928. De villa’s van Bruins 

zijn, wat vormgeving betreft, duidelijk gericht op het 
Noorderplantsoen. Het langs de spoorlijn gelegen 
Pythagoras-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 artike-
len over architectuur in de stad Groningen.

E.G.B. Reitsma, Woonhuis, Nassaulaan, Groningen, 1928



LEZING

De zuilen van Córdoba
Moslims, christenen en joden in Moors-Andalusië

dinsdag 27 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Chris Houwman
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

In het zuiden van Spanje ontwikkelde zich vanaf de 
achtste eeuw na Christus een cultuur die zijn gelijke 
niet kende in Europa. Hier bloeide het kalifaat van 
Córdoba, waar grote en rijk versierde moskeeën en 
paleizen verrezen. Het belangrijkste monument uit 
deze tijd is de Mezquita, bekend door schitterende 
mozaïeken en een woud van zuilen. 

Córdoba was het begin van een lange bloeiperiode 
van de islamitische kunst in Spanje. Medina Azahara 
bij Córdoba, het Alhambra in Granada en de Giralda 
in Sevilla spreken al eeuwen tot de verbeelding van 
reizigers. Ook de christenen en de joden op het 
Iberisch schiereiland lieten zich graag inspireren 
door de kunst en architectuur van de moslims. 
Voorbeelden van deze zogenaamde mudejarkunst 
zijn in heel Spanje te vinden. Tijdens deze lezing zal 
het neusje van de moslimarchitectuur in Spanje aan 
bod komen.

Chris Houwman studeerde geschiedenis aan de Rijksuni-
versiteit van Groningen. Hij werkte als reisleider in Spanje 
en Midden-Amerika en gaf naar aanleiding van zijn reizen 
verschillende kunst- en cultuurhistorische cursussen. Nu 
werkt hij als auteur van geschiedenislesmethoden en als 
docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

10

La Mezquita, Córdoba
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LEZING1 LEZING11
Byzantium - Constantinopel - Istanbul
woensdag 28 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Liesbeth Grotenhuis
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Lang geleden, in 650 voor Christus werd de kleine 
stad Byzantion gesticht. Strategisch gelegen aan het 
water kon het uitgroeien tot een metropool die zijn 
weerga niet kende. Keizer Constantijn doopte het 
oord en passant om naar zichzelf – Constantinopel  – 
en riep het uit tot de hoofdstad van zijn Byzantijnse 
rijk. De toenmalig grootste kathedraal, de Hagia 
Sophia, werd gewijd in 563 en bepaalt nog altijd de 
skyline.
Maar de Byzantijnen hielden geen stand tegen het 
oprukkende Centraal-Aziatische steppenvolk: de 
Osmanen namen het rijk over, hoewel Constantino-
pel dapper stand wist te houden. Tot 28 mei 1453, 
toen Mehmed de Veroveraar uiteindelijk de stad 
innam en de naam veranderde in Istanbul. Byzantijnse 
resten werden snel uitgewist: zo kalkten de Osma-
nen Christus en Maria weg, zetten er vier minaretten 
omheen en riepen de Hagia Sophia vervolgens uit tot 
een moskee. Er verrezen er meerdere moskeeën, 
zoals de Blauwe Moskee met zes potloodminaretten 
en binnen met het typisch Turkse blauwe tegelwerk. 
Maar misschien nog meer tot de verbeelding spreekt 

het Topkapipaleis: van 
1478 tot 1855 de resi-
dentie van de sultans, 
maar intrigerender, er 
waren vele haremver-
blijven. 
Pas in de negentiende 
eeuw verdween deze 
cultuur. Het paleis en 
de Hagia Sophia veranderden in musea. Vele voor-
werpen zijn er ondergebracht, waarvan een deel tot 
15 april te zien is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
De stad blijft bijzonder, alleen al omdat het op twee 
verschillende continenten ligt. Er is een museum van 
moderne kunst geopend en binnenkort vindt er de 
inmiddels spraakmakende tiende Biënnale plaats.

Liesbeth Grotenhuis is kunsthistorica en werkt als curator 
bij de kunstcollectie van de Gasunie. Daarnaast is zij docent 
kunstgeschiedenis aan Academie Minerva.

Benjamin Jean Joseph, 
De entree van Mehmed in 
Constantinopel, 1876
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LEZING1 LEZING12
Max Liebermann en zijn 
Nederlandse kunstenaarsvrienden 
zondag 1 april
14.00 - 16.00 uur
€ 12,50 (inclusief entree tentoon-
stelling en koffie/thee)
spreker drs. Francis van Dijk

plaats Drents Museum, 
Brink 1, Assen

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

Van 20 maart tot en met 17 juni 2007 laat het Drents 
Museum het werk van de Duitse kunstenaar Max 
Liebermann zien. Kunst in Zicht organiseert ook 
dan weer een lezing in samenwerking met en ín het 
museum, zodat aansluitend de tentoonstelling beke-
ken kan worden.

In Duitsland geldt Max Liebermann (1847-1935) 
al vele decennia onbetwist als de meest vooraan-
staande beeldend kunstenaar uit het tijdperk rond 
1900. Dankzij hem heeft het impressionisme in zijn 
vaderland vaste grond aan de voet gekregen. Boven-
dien heeft hij niet alleen door middel van zijn werk 
maar ook door zijn organisatorische activiteiten een 
centrale rol in de Duitse kunstwereld van zijn tijd 
gespeeld. In de laatste jaren is de waardering en inte-
resse voor zijn werk (en persoon) echter ook buiten 
Duitsland sterk toegenomen. Een bewijs daarvoor 
is onder meer de eerste overzichtstentoonstelling 
van zijn oeuvre in Amerika, die in 2005-2006 in Los 

Angeles en New York te 
zien was. Daarmee is bij 
velen het besef gegroeid 
dat Liebermann een 
kunstenaar van interna-
tionale allure is en dat 
zijn werk een uitstraling 
heeft die nauwelijks 
onderdoet voor die van 
de Franse impressio-
nisten. 

Op de tentoonstelling 
zijn werken van Lieber-
mann met Nederlandse 
onderwerpen te zien 
én van Nederlandse 
kunstenaars met wie 
Liebermann bevriend 
was of in contact heeft gestaan. Onder hen Jozef 
en Isaac Israëls, Jan Veth, Jacob en Willem Maris, 
Anton Mauve, August Allebé, George Breitner, Albert 
Neuhuys, Marius Bauer, Jan Toorop, Wally Moes, 
G.W. Dijsselhof, Willem Witsen, Joseph Mendes da 
Costa en Vincent van Gogh.

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

Jan Veth, Portret van 
Max Liebermann, 1904
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LEZING1
Beelden rond Pasen
woensdag 4 april
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Saskia van Lier
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

In de middeleeuwen werd gedurende de Paastijd in 
de kerkdiensten vaak gebruik gemaakt van beelden. 
Met deze beelden werden processies gehouden en 
werd een passie- of paasspel gespeeld, zoals we die 
ook nu nog kennen. 

De week voor Pasen, de Goede Week, begon op 
Palmzondag met het vieren van de intocht van Chris-
tus in Jeruzalem. Hiervoor werd een houten beeld 
van Christus op een ezel op wieltjes binnengereden. 
Op Goede Vrijdag kon men, indien men de juiste 
beelden had, een beweegbare Christus kruisigen, 
aan- en uitkleden, van het kruis afnemen en in het 
graf leggen. Op Paaszondag zette men het beeld van 
de opgestane Christus op het altaar. Dit alles onder 
gebeden, gezangen, rituelen en het uitspreken van 
liturgische teksten en hun toevoegingen. 

De beelden werden steeds natuurlijker en steeds 
meer aangepast voor een specifiek gebruik. Ook 
werden er meer mechanische snufjes aan toege-
voegd, waardoor Christus bijvoorbeeld echt leek te 

bloeden. Dit alles om de heilsgeschiedenis zo beel-
dend mogelijk over te brengen op de aanschouwer. 
Deze lezing laat aan de hand van de vele bewaarde 
beelden zien hoe het middeleeuwse Paasfeest 
gevierd werd.

Saskia van Lier studeerde godsdienstwetenschap aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in het 
middeleeuws christendom, de kerkbouw en de liturgie.

LEZING13

Christus met Maria, Johannes en Maria Magdalena, 
eind 15de-begin 16de eeuw, Valladolid, Spanje
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LEZING1 LEZING14
Historische tuinen bij buitenplaatsen 
in Friesland
donderdag 12 april
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Rita Mulder-Radetzky
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Friesland telde vroeger honderden adellijke huizen, 
die stinzen en later staten werden genoemd. Bij deze 
gebouwen liet de Friese elite tuinen aanleggen, die 
nu van onschatbare historische waarde zijn.

In de 16de en 17de eeuw waren de tuinen nog een-
voudig van opzet en voorzagen vooral in de eerste 
levensbehoeften van de bewoners. Omstreeks 1700 
ontstond de mode van de formele of barokaanleg 
waarbij de tuin een soort buitenvertrek van het huis 
werd. Langs assen werden tuinvakken in een strenge 
symmetrie aangelegd. De mooiste voorbeelden hier-
van waren in de 18de eeuw de inmiddels verdwenen 
buitenplaats van Groot Terhorne te Beetgum ten 
noordwesten van Leeuwarden, Heremastate te 
Joure en Oranjewoud bij Heerenveen. Bij de aanleg 
van de laatste was de van oorsprong Franse tuinar-

chitect Daniël Marot betrokken. Hij ontwierp onder 
meer de tuinaanleg bij het Loo. 
Vanaf circa 1800 kwam als reactie hierop een nieuwe 
mode tot bloei, de landschaps- of Engelse stijl. De 
meeste buitenplaatsen in Friesland werden vanaf 
1820 opnieuw in deze stijl aangelegd. De bekendste 
tuinarchitect uit die tijd is L.P. Roodbaard, die alleen 
in het noorden van het land werkzaam was. De 
meeste tuinen realiseerde hij in Friesland. De adel en 
de rijke patriciërs bevolen hem elkaar steeds aan. Ze 
lieten prachtige parken realiseren met een kronke-
lend padenplan tussen perken met bomen, heesters 
en bloemen. Het terrein werd glooiend gemaakt 
met grond die bij het graven van grote vijverpartijen 
vrij kwam. Van deze tuinen zijn gelukkig nog fraaie 
exemplaren bewaard, met name rond Leeuwarden 
en bij Heerenveen.

De lezing belicht de ontwikkeling van de tuinaanleg 
in Friesland met behulp van dia’s van historische 
materiaal zoals ontwerptekeningen en foto’s.

Rita Mulder-Radetzky studeerde kunstgeschiedenis. 
Zij doet onderzoek naar en publiceert over de bezittingen 
en de wooncultuur van de Friese Nassaus en de elite in 
Friesland.

L.P. Roodbaard, Prinsentuin, Leeuwarden, 1842
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LEZING15
Passie en pijn
Leven en werk van Frida Kahlo (1907-1954)

dinsdag 17 april
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Miranda van Gelderen
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

In 2007 is het honderd jaar gele-
den dat de Mexicaanse kunste-
nares Frida Kahlo werd geboren. 
Reden voor Kunst in Zicht om aan 
haar leven en werk aandacht te 
besteden in een lezing.

Frida Kahlo (1907-1954) raakte op zeventienjarige 
leeftijd betrokken bij een rampzalig verkeersongeluk, 
toen de bus waarin ze zat werd aangereden door 
een tram. Ze moest maandenlang het bed houden en 
besloot te gaan schilderen. Ze herstelde nooit volle-
dig van het ongeluk, droeg korsetten, had altijd pijn, 
bleef kreupel en werd nog vaak geopereerd.

Frida Kahlo was een autodidacte. Zij liet zich inspi-
reren door de Mexicaanse volkskunst en schilderde 
diep menselijke emoties in een naïeve, lineaire stijl. 
In 1929 trouwde Frida met beeldend kunstenaar 
Diego Rivera, die razend populair was in Mexico van-

wege zijn monumentale muurschil-
deringen voor de communistische 
regering. Het huwelijk verliep niet 
eenvoudig en het echtpaar kwam 
tot een scheiding in 1939, maar 
trouwde opnieuw in het daarop 
volgende jaar. 
Het leven van Frida en haar kunst 
waren enorm met elkaar verbon-
den. In haar schilderijen drukte ze 

haar kwellingen en lijden uit, in een puur persoon-
lijke symboliek en beeldtaal. Ze zei nooit te hebben 
geweten een surrealiste te zijn, totdat Breton haar 
dat in 1938 vertelde. Ze accepteerde het echter 
niet om ingedeeld te worden bij het Surrealisme. 
Het alledaagse leven van Frida was voor veel toe-
schouwers zo aangrijpend, dat men zich moeilijk 
kon voorstellen dat het de realiteit was. Haar schil-
derijen werden om die reden vaak als een droom 
beschouwd, terwijl het reële neerslagen vormde van 
haar innerlijke wereld. Kahlo: ‘Ik heb nooit dromen 
geschilderd. Wat ik verbeeld, is mijn werkelijkheid.’

Miranda van Gelderen is kunsthistoricus en doceert aan 
diverse culturele instellingen.

Frida Kahlo, Zelfportret met aap, 1938
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LEZING1 LEZING16
Le Corbusier: 
veelzijdig architect en radicaal denker
donderdag 19 april
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Janet Bosma
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

In het Nederlands Architectuurinstituut is van 26 mei 
2007 tot en met 2 september 2007 de tentoonstel-
ling Le Corbusier - The art of Architecture te zien. 
Naar aanleiding daarvan houdt Kunst in Zicht een 
lezing en een excursie naar Rotterdam (zie p. 26-27)

Le Corbusier (1887-1965) werd geboren als Charles 
Edouard Jeanneret in het Zwitserse La Chaux-de-
Fonds. Het pseudoniem ‘Le Corbusier’ gebruikte hij 
vanaf 1920 als auteur, vanaf 1922 als architect even-
als in het burgerlijk leven en vanaf 1928 als schilder.

Le Corbusier werd opgeleid in zijn woon-
plaats waar hij ook zijn eerste architectoni-
sche opdracht kreeg. Hij begon zich pas te 
ontwikkelen nadat hij ging reizen. In Parijs 
werkte hij een poosje in het atelier van 
Auguste Perret waar hij veel over bouwen 
met gewapend beton leerde. In 1910 ging 
hij werken in het atelier van Peter Behrens 

in Berlijn. Tijdens de daarop volgende jaren hield hij 
zich vooral bezig met vragen over de constructie van 
woonhuizen en met revolutionaire vernieuwingen in 
de stedenbouwkundige planning. Dit resulteerde in 
verschillende publicaties die niet meer weg te den-
ken zijn uit de architectuurgeschiedenis. Eén daarvan 
gaat over de vijf punten van de moderne architectuur 
die werden verwezenlijkt in Villa Savoye in Poissy 
(1929-1931). 
In 1928 richtte Le Corbusier met andere architecten 
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
op. Volgens het handvest van het CIAM was een 
verdeling in functionele zones en hoge, ver uit elkaar 
staande appartementenblokken voor de stadsplan-
ning van belang. 
Na de Tweede Wereldoorlog begon een nieuwe fase 
waarin de aanpassing aan de technische beschaving 
niet meer op de voorgrond stond. De terugkeer naar 
het oorspronkelijke, eenvoudige leven resulteerde 
ondermeer in 1950 in de bedevaartskapel Nôtre-
Dame du Haut in Ronchamp.

In deze lezing staan we stil bij zijn architectonische 
en stedenbouwkundig oeuvre en de betekenis ervan 
voor de architectuur van de twintigste eeuw.

Janet Bosma studeerde architectuurgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Le Corbusier, Nôtre-Dame du Haute, Ronchamp, 1950
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LEZING1
Zuidhorn: architectuurdorp
zondag 22 april
14.15 - 16.30 uur
€ 11,00 (inclusief koffie/thee)
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Station Zuidhorn
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

De Hoofdstraat en De Gast vormen samen de archi-
tectonische ruggengraat van Zuidhorn. Het woord 
‘gast’ betekent ‘hooggelegen zandrug’: de naam-
geving van de straat verwijst naar de ondergrond 
waarop ze is aangelegd. De Gast, een door statige 
eiken geflankeerde laan, biedt een schat aan archi-
tectuur: rijk gedecoreerde neoklassieke woningen en 

chique ogende Art Nouveau-villa’s wis-
selen elkaar af. Veel van deze villa’s zijn 
ontworpen door gemeente-architect 
Klaas Siekman.
Naast particuliere villa’s ontwierp 
Siekman overheidsgebouwen, zoals 
het (voormalige) kantoorgebouw van 
het Waterschap Westerkwartier en 
het (eveneens voormalige) gemeente-
huis. Beide gebouwen, respectievelijk 
gebouwd in 1909 en 1916, staan aan 
het eind van de Hoofdstraat. Met zijn 
ontwerp voor het gemeentehuis grijpt 
gemeente-architect Siekman terug op 
de toonaangevende architectuur van de 

16e eeuw, het tijdperk van de gotiek.
Maar ook landelijke architecten waren actief in 
Zuidhorn. Villa Linea Recta aan de Hoofdstraat is 
een ontwerp van Leendert Cornelis van der Vlugt, 
de hoofdarchitect van de wereldberoemde Van 
Nellefabriek in Rotterdam. De naam Linea Recta 
blijkt heel toepasselijk te zijn want rechte lijnen 
schieten over en weer in de door de Van der Vlugt 
ontworpen villa. Het is een van de eerste én tevens 
schaarse voorbeelden van functionalistische bouw in 
de provincie Groningen.
Zuidhorn is een ware architectuur-oase in de provin-
cie Groningen: qua hoeveelheid én qua afwisseling. 
Alle architectuurstijlen zijn vertegenwoordigd in het 
vroegere renteniersdorp: neoklassieke panden, de 
Art Nouveau, de Delftse School, het functionalisme, 
bevallige architectuur uit de jaren vijftig én moderne 
architectuur (het nieuwe gemeentehuis van Gunnar 
Daan en de tandartsenpraktijk van Eduard Gerds).
Nieuwsgierig geworden naar Zuidhorn en haar archi-
tectuur? Loop dan mee en geniet van een wandeling 
door architectuur-oase Zuidhorn. Aansluitend nut-
tigen we koffie of thee met cake.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architec-
tuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artike-
len over architectuur in de stad Groningen.C.H. Peters, Voormalig Postkantoor, Zuidhorn, 

1907-1908

STADSWANDELING17
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LEZING1 LEZING18
Hedendaagse videokunst 
en de Documenta XII
donderdag 26 april
19.30 - 21.30 uur
€ 8,50
spreker drs. Johan Holtrop
plaats Hampshire Hotel 
(v.h. De Nieuwe Academie), 
Radesingel 50, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel, 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Kunst in Zicht brengt van 21 juni tot en met 24 juni 
een bezoek aan de Documenta XII in Kassel. Ter voor-
bereiding daarop zal Johan Holtrop een lezing houden 
over hedendaagse videokunst.

Op de Documenta, wellicht de meest toonaange-
vende en grootste manifestatie van actuele kunst in 
de westerse wereld, zal deze zomer het medium van 
de video ongetwijfeld weer door veel kunstenaars 
gehanteerd worden. Videokunst werd al in 1972, op 
de vijfde Documenta, gelanceerd. Sindsdien waren 
belangrijke videokunstenaars als Nam June Paik, Bruce 
Nauman, Bill Viola en Matthew Barney al in een vroeg 
stadium van hun een carrière vertegenwoordigd op 
deze tentoonstelling, die om de 5 jaar de stand van 
zaken in de kunstwereld weergeeft.

In de lezing wordt het werk van een aantal hedendaag-
se videokunstenaars besproken. Daarbij staan we stil 
bij het contrast tussen de videokunst uit de jaren ‘70 

en de huidige videokunstwerken, zoals het bijzonder 
visuele werk van Matthew Barney en de videoclips van 
Chris Cunningham. De videokunst die op de verschil-
lende edities van de Documenta te zien was, wordt 
betrokken in de schets van deze ontwikkeling.

Johan Holtrop is kunsthistoricus en heeft zich gespeci-
aliseerd in de moderne en hedendaagse kunst en kunst-
theorie.

Bill Viola, The Greeting, 1995
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LEZING1 EXCURSIE19
Wonen aan het IJ
Architectuur in Amsterdam

zondag 15 april
vertrek
Groningen Hoofdstation 8.00 uur
Haren, Hotel Mercure 8.15 uur
aankomst 21.00 uur
€ 60,00 (inclusief vervoer touring-
car, lunch, rondleiding)
begeleiding Caroline van 
Raamsdonk
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Nog nooit waren er zo veel 
bouwkranen te zien aan de 
noord- en zuidoever van het 
IJ. Bouwkranen voor nieuwe 
woongebouwen, een nieuw 
filmmuseum, een Noord-Zuid 
metrolijn en de nieuwbouw 
van het conservatorium en de 
Gemeentebibliotheek in het 
Oosterdok. Dezelfde enthousi-
aste gids als vorig jaar leidt ons 
langs alle nieuwbouwprojec-
ten rond het IJ.

De Silodam is een spraakmakend appartementencom-
plex dicht bij het centrum van Amsterdam, ten westen 
van het Centraal Station aan de zuidelijke IJ-oever. Het 
kleurige gebouw, ontworpen door het architectenbu-
reau MVDRV, staat op een strekdam tussen de Hout-
havens en het IJ. Het heeft daarom naar twee kanten 

uitzicht op het water. De architectuur verwijst naar de 
oude graansilo’s in de buurt en de scheepscontainers in 
de havens. We krijgen de unieke kans om door bewo-
ners rondgeleid te worden in het gebouw en een kijkje 
te nemen in de appartementen.

MVDRV, Silodam, 2002, Amsterdam
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In de middagpauze lunchen we in de Spaarndammer-
buurt, tegenover het beroemde volkswoningbouw-
complex van Michiel de Klerk, dat in de volksmond Het 
Schip wordt genoemd.

Na de lunch rijden we via de Oude Houthaven langs 
de zuidelijke oever van het IJ. Veerponten achter het 
Centraal Station varen af en aan in verschillende rich-
tingen, waaronder ook het Java eiland. Architect Sjoerd 

Soeters heeft hiervoor een bouwplan ontworpen met 
een eigentijdse interpretatie van de Amsterdamse 
grachten. We zullen zien hoe de verschillende architec-
ten hieraan vorm hebben weten te geven.

Met de bus gaan we vervolgens via het KNSM eiland 
naar het dichtbij gelegen Borneo en Sporenburg waar 
vele architecten hebben meegewerkt aan de invulling 
van het bebouwingsplan van bureau West 8. We zullen 
met name een bezoek brengen aan de Scheepstim-
mermanstraat waar 60 rijtjeshuizen allemaal van elkaar 
verschillen. De bewoners konden hier binnen zekere 
welstandsgrenzen invulling geven aan het huis van hun 
dromen.

Hierna rijden we door de Piet Hein tunnel naar IJburg, 
de laatste stadsuitbreiding in het water. Eerst gaan we 
naar het Steigereiland, waar toekomstige bewoners de 
gelegenheid krijgen om zonder welstandseisen hun huis 
te (laten) bouwen, zowel rijtjeshuizen als woningen op 
aparte kavels. Tot slot nemen we nog een kijkje op het 
Grote en Kleine Rieteiland waar de architectuur weer 
wat meer eenheid in de veelheid laat zien.

Frits van Dongen, The Whale, Amsterdam-Sporenburg, 1995
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LEZING1
Kasteel Het Nijenhuis - Beeldentuin Anningahof

zondag 13 mei
vertrek
Groningen Hoofdstation 9.00 uur
Haren, Hotel Mercure 9.15 uur
aankomst 19.00 uur
€ 55,00 (inclusief vervoer touring-
car, lunch, rondleiding)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

‘s Ochtends brengen we een bezoek aan Kasteel 
Het Nijenhuis, dat in 2003-2004 onder leiding van 
architect Gunnar Daan grondig werd verbouwd. In 
het kasteel is de collectie van kunstkenner 
Dirk Hannema (1895-1984) te zien. Han-
nema werd op 26-jarige leeftijd benoemd 
tot directeur van Museum Boijmans in 
Rotterdam. Dit museum groeide na de 
nieuwbouw in 1935 onder zijn leiding 
uit tot een museum van formaat. Na een 
omstreden periode tijdens de oorlog en 
de aankoop van De Emmaüsgangers van 
Vermeer, een doek dat na de oorlog een 
Han van Meegeren bleek te zijn, kon Han-
nema niet meer terug als directeur naar 
Boymans. Hij richtte zich vervolgens vol-
ledig op zijn eigen verzameling, die hij al 
sinds zijn jeugd had opgebouwd. In 1958 
bracht Hannema zijn kunstcollectie naar 
kasteel Het Nijenhuis, waar hij ook ging 
wonen. De rijkgeschakeerde verzameling 

omvat schilderijen, tekeningen, beelden en toege-
paste kunst uit vele culturen en perioden. In mei is 
in het westelijk bouwhuis een tentoonstelling gewijd 

Kasteel Het Nijenhuis, Heino

EXCURSIE20
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Helen Abma, Hirsch, 
2004

aan gipsen en schetsen van beeldhouwers uit de col-
lectie. Het Nijenhuis wordt omringd door formele 
en landschappelijke tuinen, waarin beelden staan 
opgesteld van onder meer Ossip Zadkine, Karel 
Appel en Charlotte van Pallandt.

Na bezichtiging van kasteel en tuin wacht ons in het 
oostelijk bouwhuis een smakelijk lunchbuffet.

’s Middags begeven we ons naar Beeldenpark 
Anningahof, dat zich sinds 2005 bevindt aan de rand 
van Zwolle, bij de uiterwaarden van de Overijsselse 
Vecht. In drie jaar tijd heeft Hib Anninga, die zijn 
grachtenpand in Amsterdam verruilde voor de boer-
derij van zijn ouders, de weilanden rondom zijn huis 
getransformeerd tot een schitterende beeldentuin.
Bij dit bezoek aan Anningahof zult u kennis maken 
met een museale kunstcollectie die zowel geïnteres-
seerde beschouwers als kunstcritici boeit. Het beel-
denpark geeft een duidelijk en overzichtelijk beeld 
van de abstracte én figuratieve beeldhouwkunst van 
dit moment. Op smaakvolle wijze zijn bloemen, 
bomen en andere planten gecombineerd met fraaie, 
verrassende beelden van prominente kunstenaars. 
Al het werk wordt in overleg met de kunstenaars 
geplaatst in de omgeving. Anningahof toont kunst die 
behaagt of ontroert, maar ook beelden die moeilijker 
toegankelijk zijn en zich soms buiten de tijd plaatsen. 
Wandelend door het ruim opgezette beeldenpark 
levert de combinatie van natuur en cultuur voortdu-
rend nieuwe gezichtspunten op die niet alleen rust-
gevend werken, maar ook de fantasie prikkelen.
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EXCURSIE21
Le Corbusier en het modernisme 
in Rotterdam

zondag 3 juni
vertrek
Groningen Hoofdstation 7.30 uur
Haren, Hotel Mercure 7.45 uur
aankomst 20.30 uur
€ 60,00 (inclusief vervoer touring-
car, rondleiding)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

In het Nederlands Architectuurinstituut is van 26 mei 
2007 tot en met 2 september 2007 de tentoonstel-
ling Le Corbusier - The art of Architecture te zien. Naar 
aanleiding daarvan houdt Kunst in Zicht een excursie 
naar Rotterdam en ter voorbereiding daarop een 
lezing (zie p.19).

De tentoonstelling geeft een uniek overzicht van  
Le Corbusiers belangrijkste architectonische pro-
jecten, meubelontwerpen, interieurontwerpen. 
Daarnaast is een bijzondere plaats ingeruimd voor 
zijn schilderijen, stofontwerpen, tapijten, tekeningen 
en schetsboeken. Zijn netwerk, met veelal vooraan-
staande architecten en kunstenaars wordt in beeld 
gebracht met werk van deze vrienden, zoals Picasso, 
Légèr, Braque en Ozenfant. Daarmee zal een nieuw 
inzicht worden gegeven in het leven en werk van de 
belangrijkste architect van de vorige eeuw. Le Corbusier, LC4, 1928
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J.A. Brinkman, L.C. van der Vlugt, Huis Sonneveld, 1933

Le Corbusier heeft als sleutelfiguur in de 20ste-
eeuwse architectuur ook in Nederland een belang-
rijke invloed gehad. Naast het NAi, op de hoek van 
de Jongkindstraat en de Rochussenstraat, staat Huis 
Sonneveld. Het is een van de best bewaarde woon-
huizen in de stijl van het modernisme of Nieuwe 
Bouwen. Het is begin jaren dertig ontworpen door 
architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt, 
bekend van de Van Nellefabriek en het Feyenoord-
stadion. Een bezoek aan de Corbusier-tentoonstel-
ling kan gecombineerd worden met een kijkje in 
deze bijzondere museumwoning. Zo kunt u zelf 
ervaren hoe het was om anno 1933 in een hyper-
modern huis te wonen.

‘s Middags maken we onder begeleiding van een des-
kundige gids een bustocht langs hoogtepunten van 
het vooroorlogse modernisme in Rotterdam, zoals 
het woningencomplex De Kiefhoek van architect 
J.J.P. Oud en de Van Nellefabriek (de laatste onder 
voorbehoud).
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EXCURSIE22
Documenta Kassel

donderdag 21 juni tot en met 
zondag 24 juni
vertrek
Groningen Hoofdstation 8.00 uur
Haren, Hotel Mercure 8.15 uur
aankomst 21.00 uur
€ 395,00 (inclusief vervoer tou-
ringcar, overnachtingen en ontbijt, 
rondleiding; exclusief annulerings-
verzekering en verplichte bagage-
verzekering)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Van 16 juni tot en met 23 september wordt in Kassel 
de toonaangevende tentoonstelling van hedendaagse 
kunst, de Documenta, gehouden. Vijf jaar geleden 
bracht Kunst in Zicht een bezoek aan deze spraak-
makende manifestatie en op veler verzoek doen we 
dat dit keer opnieuw.

De Documenta is de belangrijkste tentoonstel-
ling van eigentijdse kunst die bezoekers uit de hele 
wereld trekt. De eerste editie vond plaats in 1955. 
De initiatiefnemers wilden de visie van de Duitsers, 
na de periode van Nazi-dictatuur, verbreden en hen 
vertrouwd maken met de internationale moderne 
kunst. Niemand had gedacht dat de expositie, die 
vaak het ‘Museum voor 100 dagen’ wordt genoemd, 
zo’n ongeëvenaard succes zou worden. Meer dan 
650.000 bezoekers kwamen naar de eerste Docu-
menta en dit jaar wordt de twaalfde editie gehouden! 

Het speciale karakter is bewaard gebleven. Elke 
vijf jaar treedt een nieuwe directeur aan, die een 

Ricardo Basbaum, Would you like to participate in an artistic 
experience?, vanaf 1994
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tentoonstellingsconcept bedenkt en de regie in han-
den heeft. De artistieke directeur is dit maal Roger 
Buergel, een internationaal opererende tentoonstel-
lingsmaker en curator (Berlijn, 1962). Buergel stelt 
vragen aan de kunst. Is de mensheid in staat om 
een gemeenschappelijke horizon te ontdekken die 
boven alle verschillen uitstijgt, en is kunst daarvoor 
het geschikte middel? Wat moet er gedaan worden, 
wat moeten we leren om intellectueel en spiritueel 
te kunnen omgaan met de globalisering? Is het een 
kwestie van kunstzinnige vorming? Wat is eigenlijk 
de kern van het leven? Kan de kunst ons helpen om 
tot de essentie te komen? Om deze kwesties aan de 
orde te stellen, wil Buergel kunst tonen uit de meest 
uiteenlopende regio’s van de wereld en in alle denk-
bare media.

Laat u verrassen en inspireren door kunst die nog 
nooit is getoond, en dwaal mee door alle tentoon-
stellingslocaties van de Documenta. Na afloop bent u 
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de 
beeldende kunst! 

Overigens is het ook nog een idee om de Wil-
helmshöhe in Kassel te bezoeken. In het kasteel is 
onder meer de verzameling Hollandse meesters te 
bewonderen, met hoogtepunten uit het werk van 
Rembrandt, Ruisdael, Hals en Steen. Tony Cragg, Holzkristall, 2000

Op de heen- en terugreis, donderdag en zondag, 
doen we onderweg nog andere bezienswaardighe-
den aan. De Springhornhof in Neuenkirchen ligt op 
onze route. Het is een beeldenpark van hedendaagse 
beeldhouwkunst op de Lüneburger Heide, waar 
bewezen wordt dat kunst meer is dan een idyllisch 
plaatje van een heideveld. In het ‘Kunst-Landschaft’ 
zijn werken te zien van onder meer Tony Cragg en 
de Nederlandse Job Koelewijn.
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LEZINGOrganisatie

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 pro-
grammaboekje of op de website www.kunstinzicht.
org en storting van het verschuldigde bedrag onder 
vermelding van het volgnummer van het program-
maonderdeel op gironummer 4970581 ten name 
van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen. 
• telefonisch via (050) 318 86 5I 
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 het complete overzicht en 
eventuele aanvullende informatie over de activitei-
ten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen de donateurs 
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelin-
gen en excursies.

Voor minimaal € 15,00 per jaar (I 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; 
wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug).

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; wij bel-
len u dan zo spoedig mogelijk terug).



 

 Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats

1 Moderne beeldhouwkunst 1945-1990  ....x  € 25,50  ....x  € 22,50  ....x  € 15,00

2 Piet Mondriaan  ....x  € 17,00  ....x  € 15,00  ....x  € 10,00

3 Jan Mankes  ....x  € 12,50  ....x  € 11,25  ....x  € 10,00

4 Tijdgenoten van Akseli Gallen-Kallela  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

5 Marius Bauer  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

6 Geschiedenis van de joodse stadjers  ....x  € 11,00  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00

7 Het ‘Ionische’ in de architectuur  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

8 Schilderskeramiek van Pablo Picasso  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

9 Oranjebuurt  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

10 De zuilen van Córdoba  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

11 Istanbul  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

12 Max Liebermann  ....x  € 12,50  ....x  € 11,25  ....x  € 10,00

13 Beelden rond Pasen  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

14 Tuinen bij buitenplaatsen in Friesland  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

15 Frida Kahlo  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

16 Le Corbusier  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

17 Zuidhorn  ....x  € 11,00  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00

18 Hedendaagse videokunst  ....x  € 8,50  ....x  € 7,50  ....x  € 5,00

19 Architectuur in Amsterdam  ....x  € 60,00 ....x  € 52,50 ....x  € 52,50

20 Beeldentuin Anningahof  ....x  € 55,00  ....x  € 50,00  ....x  € 50,00

21 Modernisme in Rotterdam  ....x  € 60,00 ...x  € 52,50 ....x  € 52,50

22 Documenta Kassel  ....x  € 395,00 ...x  € 365,00 ...x  € 365,00

Toeslag éénpersoonskamer  ....x  € 30,00 ....x  € 30,00 ....x  € 30,00

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 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 inschrijf-
formulier en uw betaling heb-
ben ontvangen. U krijgt het 
inschrijfbewijs dan toegestuurd.

✁
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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, wande-
lingen en excursies en ontvangt u tweemaal per jaar ons pro-
grammaboekje. Het donateursjaar loopt van 1 januari tot en 
met 31 december.
Na ontvangst van nevenstaande aanmeldingsstrook wordt u 
een acceptgiro toegestuurd.

Ja, 
ik/wij word(en) donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen

✁


