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Live with Art, It’s Good For You!, 
Drukkerij Cranky Pressman
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xxBescheiden blijven

Zoals tegenwoordig steeds meer de gewoonte is, zoek je alles eerst 
op internet. De mogelijkheden hiervan zijn eindeloos. Op zoek naar 
citaten over kunst stond tussen duizenden hits een affiche met een 
simpele en sympathieke kreet Live with art, it’s good for you! Van wie is 
de uitspraak en het affiche? Het speuren naar de maker(s) op internet 
kon beginnen!

De sporen leidden naar the Big Apple, naar een galerie die werd 
opgericht door Jen Bekman. Ze is kunsthandelaar, schrijver, curator en 
ondernemer en ze wordt zelfs een New Yorks icoon genoemd!  
Ze opende daar in 2003 haar galerie met het nobele streven om 
aanstormende kunstenaars te helpen en een breed publiek tot kunst-
aankopen aan te zetten. In 2006 werd ze door het tijdschrift American 
Photo geprezen, omdat ze steeds nieuwe manieren zocht om kunste-
naars en verzamelaars met elkaar in contact te brengen. In 2008 kreeg 
zij de jaarlijkse Focus Award, die toegekend wordt aan “America’s 
Most Promising Startups”.

Jen Bekman lanceerde ook diverse internetprojecten zoals 20x200: 
de kleinste prenten werden in een oplage van 200 gedrukt en kostten 
20 dollar per stuk. Eén van de affiches uit de collectie is Live with art, 
it’s good for you!. Deze uitspraak is in vele varianten te vinden op inter-
net, maar één van de mooiste is die van drukkerij Cranky Pressman. 

Daarvoor werden antieke houten letters en ornamenten gebruikt, 
een beetje in de stijl van H.N. Werkman. De site van 20x200 ging in 
januari 2013 off line, bestuur en investeerders trokken zich terug en 
de medewerkers werden ontslagen. Honderden orders werden niet 
gehonoreerd. Op de site staat alleen ‘Stay tuned!’, maar voorlopig is er 
nog geen nieuwe winkel.

Kunst in Zicht is nog niet zo ver als Bekman op internet. Veel moderne 
communicatiemiddelen op internet gaan aan ons voorbij, maar op 
meer bescheiden wijze brengen we Bekmans motto in praktijk: leven 
met kunst is goed voor je! En vooral: blijft u aan de lijn! Volg ons met 
of zonder internet!

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
juli 2013
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xxx

woensdag 9 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Egge Knol
plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Van 21 september tot en met 2 februari 2014 is in 
het Starck Paviljoen van het Groninger Museum een 
boeiende archeologische tentoonstelling te zien, 
getiteld Het verdronken land is vruchtbaar. 

De kwelders langs de Waddenzee waren sinds 500 
vóór Christus bewoonbaar. De pioniers in dit gebied 
wierpen woonheuvels op en dreven landbouw op 
dit zeer vruchtbare land. Dat er reeds vroeg sprake 
was van bewoning bewijzen vele bodemvond-
sten. Bij Delfzijl werd onder de klei en het veen in 
Heveskesklooster een hunebed aangetroffen. Bij de 
aanleg van het gemaal in Wetsinge en van de par-
keergarage onder het UMCG vonden archeologen 
sporen van Jonge Steentijd-bewoning onder dikke 
lagen veen en klei. Ook onder het veen dat ooit 
het Westerkwartier en de Groninger Veenkoloniën 
bedekte, kwamen voorwerpen en woonplaatsen uit 
de Middensteentijd en de Bronstijd te voorschijn. 
Op de Waddeneilanden spoelen – zeker na de vele 
zandsuppleties van de laatste decennia – eveneens 
objecten aan uit de steentijden. Ook de goudschat 

van Feerwerd uit de 16de eeuw, en de talloze latere 
zilveren brandewijnkommen en bekers uit bezit van 
landbouwers vormen het tastbare bewijs van de 
grote vruchtbaarheid en rijkdom in de kuststreken 
van onze noordelijke provincies

In de lezing laat Egge Knol de archeologische rijk-
dom zien van het Waddengebied in de provincie 
Groningen en zijn buurprovincies.

Egge Knol is conservator archeologie, geschiedenis en 
oude kunst(nijverheid) in het Groninger Museum.

Het verdronken land is vruchtbaar

LEZING1

Goudschat van Feerwerd: 
twee kruiken met  
640 gouden munten uit 
circa 1530
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Tsaar Peter de Grote: familiegeheimen
woensdag 16 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker drs. Larisa Shcherbenok
plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het jaar 2013 staat in het teken van de bijzondere 
relatie tussen Rusland en Nederland. Onder andere 
is ook de Hermitage Amsterdam van start gegaan 
met een grote tentoonstelling over tsaar Peter de 
Grote, die van Rusland een volstrekt ander land 
maakte.

Over het leven van Peter de Grote is erg veel 
geschreven, wetenschappelijke 
werken en romans. Tevens zijn 
er diverse films gemaakt. Het 
gaat hierin meestal over zijn 
grandioze staatshervormingen, 
over zijn strijd om van Rusland 
een zeemacht te maken en 
natuurlijk over de stichting van 
een nieuwe hoofdstad, Sint 
Petersburg.
Peter was een gecompliceerd 
mens. In zijn familieleven wer-
den de tegenstellingen van zijn 
uitzonderlijk karakter duidelijk 

zichtbaar. Zij verrasten zijn tijdgenoten zelfs in die 
wrede tijden. 

August Strindberg, de bekende Zweedse auteur uit 
de 19de eeuw, heeft over Peter I geschreven: “Hij 
was de barbaar, die zijn Rusland geciviliseerd heeft; 
iemand, die steden bouwde en er niet in wilde leven; 
die zijn vrouw met de zweep bestrafte en de vrou-
wen tegelijkertijd grote vrijheid verleende. Zijn leven 
was grandioos en nuttig op maatschappelijk gebied. 
Zijn privé leven was zoals het hem overkwam.”

Tijdens de lezing proberen wij dit mysterieuze feno-
meen – het fenomeen van tsaar Peter de Grote, de 

vernieuwer van Rusland – in de 
historische context te bekijken 
met behulp van documenten, 
beelden en filmfragmenten.

Larisa Shcherbenok studeerde 
kunstgeschiedenis aan de universi-
teit van Sint Petersburg. Sinds 2007 
verzorgt zij cursussen over en reizen 
naar Rusland voor diverse leerinstel-
lingen in Nederland.

Nikolai Nevrev, Peter in buitenlandse 
kleding, 1903

LEZING2



6

De Witte Stad
Bauhaus-architectuur in Tel Aviv

woensdag 30 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Tel Aviv (Lenteheuvel) is een jonge stad, amper 
honderd jaar oud. In het elan van een nieuwe 
Zionistische staat paste een nieuwe stad en ook 
nieuwe architectuur. In de jaren twintig werd de 
Schotse planner Patrick Geddes gevraagd een plan 
voor een nieuwe stad te maken ten noorden van de 
oude havenstad Jaffa. Hij koos hierbij voor het tuin-
stadmodel. 
Joodse ontwerpers die vanwege het Nazi-regime 
Europa moesten ontvluchten en die door Bauhaus-
docenten (Gropius, Mies van der Rohe) of andere 
voorvechters van het Nieuwe Bouwen (waaronder 
Le Corbusier, Eric Mendelsohn) waren opgeleid, 
kwamen als geroepen om in Tel Aviv hun kennis in 
praktijk te brengen.

Omdat er vanwege de immigratiegolven in het 
interbellum veel woningen nodig waren, ontstond in 
Tel Aviv onbedoeld de grootste collectie ‘Bauhaus-
architectuur’ ter wereld. 

Enige duizenden gebouwen zijn opgetrokken in de 
stijl van het Nieuwe Bouwen.
Zo is in Israël van de grond gekomen, wat de avant-
garde in Europa als ideaal voor ogen stond, maar wat 
door allerlei oorzaken slechts mondjesmaat gereali-
seerd is. 

Binnen de huidige stad van circa 400.000 inwoners 
vormen de gebieden uit de jaren ‘20-’30 een dui-
delijke kern en zijn met hun specifieke karakter 
sterk aanwezig. Omdat de Bauhausclusters relatief 
gaaf zijn gebleven en er veel wordt opgeknapt, valt 
er in Tel Aviv veel te genieten. Uiteraard zal in de 
lezing teruggekoppeld worden naar het Bauhaus in 
Duitsland en de wortels van het Nieuwe Bouwen 
elders in Europa.

Tjalling Visser is stedenbouwkundige en doceerde Urban 
Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Landschap aan 
de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Dizengoff Plein 2013

LEZING3
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De Dode Zeerollen
Een bijzondere archeologische ontdekking

vrijdag 1 november
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Michaël N. Van der Meer

plaats Synagoge Folkingestraat

opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het Drents Museum is er opnieuw in geslaagd om 
een uniek archeologisch fenomeen van wereldfor-
maat naar Nederland te halen. Tot en met 5 januari 
2014 is er een grote tentoonstelling over de befaam-
de Dode Zeerollen te zien. De tentoonstelling laat 
originele Bijbelse manuscripten en objecten zien uit 
de 3de eeuw voor Chr. tot de 1ste eeuw na Chr. en 
alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht zijn 
gekomen.

De Dode Zeerollen hebben naast de handschriften 
die wij nu kennen uit onze Bijbel ook een groot aan-
tal handschriften opgeleverd die sterk verwant zijn 
aan de boeken van de Bijbel, maar een later stadium 
in het proces van aanpassing en bewerking laten zien 
dan de versies die gezaghebbend zijn geworden. 
Het gaat hierbij om handschriften die delen van 
parallelpassages integreren in de Bijbeltekst, of een 
nieuwe samengestelde Bijbeltekst maken, een beetje 
vergelijkbaar met de latere christelijke pogingen 

uit de verschillende evangeliën één doorlopende 
samengestelde tekst te maken. Voorbeelden zijn 
4QpaleoExodusm, 4QNumerib, maar ook teksten 
als 4QReworkedPentateuch en de grote Tempelrol. 
Deze handschriften laten niet alleen op hun eigen 
wijze sporen zien van het omvattend proces van aan-
passing en bewerking van Bijbelteksten, maar roepen 
tegelijkertijd ook de ongemakkelijke en tegelijkertijd 
fascinerende vraag op of we nog wel zo gemakkelijk 
kunnen blijven spreken over de Bijbel, als we het 
over het Oude Testament hebben. 

De lezing zal een groep handschriften belichten die 
in de discussies over de Dode Zeerollen en over 
het ontstaan van de Bijbel in zijn huidige vorm nog 
weinig aandacht hebben gekregen, maar niet minder 
fascinerend (en fraai om te bekijken!) zijn als vele 
andere Dode Zeerollen. 

Michaël N. van der Meer studeerde theologie en 
Semitische talen in Amsterdam (VU, UvA en KTUA), pro-
moveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift 
over onder meer de Dode Zeerollen van het boek Jozua 
en werkt momenteel als docent Oude Testament aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en als leraar godsdienst aan het 
Hermann Wesselink college te Amstelveen. Van zijn hand 
verschenen meerdere publicaties over de oudste hand-
schriften en oudste vertalingen van het Oude Testament.

LEZING4

4Q370 = Vermaning gebaseerd op 
de Zondvloed
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Gestolde Middeleeuwen in  
Zweedse dorpskerken
woensdag 6 november
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Justin Kroesen
plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het is niet eenvoudig om ons een voorstelling te 
maken van hoe een middeleeuwse kerk er van bin-
nen uit zag en hoe deze tijdens de liturgie werd 
gebruikt. In onze Groninger kerken is het meeste 
meubilair bij de Reformatie verwijderd. In de kerken 
op het Zweedse eiland Gotland is dit heel anders, 
hier bleef een verbluffende schat aan middeleeuwse 
kerkinterieurs bewaard. In veel van de 91 middel-
eeuwse plattelandskerken op het eiland vinden we 
nog altaarretabels, triomfkruisen, sacramentsnissen, 
piscina’s, zitbanken en doopvonten. In vergelijking 
met andere delen van Europa valt het middeleeuwse 
kerkmeubilair van Gotland op door zijn vroege ont-
staan – vaak tussen 1150 en 1350 – en door de ver-
rassend hoge artistieke kwaliteit. 

Zo vertonen de romaanse doopvonten van het 
eiland een uitzonderlijk rijke beeldtaal, met mon-
sterkoppen en diermotieven op en rond de voet en 
bijbelscènes en heiligenverhalen rondom de kuip. 

In de hoeken van het schip staan in veel kerken nog 
zijaltaren, soms met heiligenbeelden erop. In de 
boog voor het koor hangt in veel Gotlandse kerken 
nog een romaans triomfkruis. Een aantal van deze 
crucifixen behoort tot de beste romaanse kunstwer-
ken in geheel Europa. Een bijzondere groep wordt 
gevormd door de 26 ring- en schrijfkruisen, die we 
op het Europese vasteland slechts bij uitzondering 
kunnen aantreffen. In het koor staat in de meeste 
kerken nog het oorspronkelijke middeleeuwse 
altaarblok. De altaarretabels die erop staan zijn deels 
van zeer vroege oorsprong. Zo behoren enkele 
Gotlandse retabels uit de tijd rond 1350 tot de 
vroegste bewaarde vleugelretabels in heel Europa. 
In veel kerken wordt het altaar in het koor omgeven 
door wandnissen, waarvan sommige als piscina of 
wasbekken functioneerden en andere als sacra-
mentshuisje. Dit laatste onderwerp is sinds 2008 
intensief bestudeerd door de inleider, samen met 
een Zweedse collega. Tijdens deze lezing zal Justin 
Kroesen u aan de hand van dia’s vertellen over zijn 
Gotlandse ontdekkingen.
 
Dr. Justin E.A. Kroesen is docent voor de 
Kunstgeschiedenis van het Christendom aan de Faculteit 
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op de 
bouw en inrichting van historische kerken in West-Europa.

LEZING5



9

Koorhek, 1275, 
Oeja Kyrka, Gotland
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Hoe leg je een kunstverzameling aan?
woensdag 13 november
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Han Steenbruggen
plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In Museum Belvédère zijn dit najaar 
twee tentoonstellingen gewijd aan 
particuliere kunstverzamelingen. 

De collectie van Rolf van Hulten 
vertoont – hoewel breder van opzet 
– opvallende raakvlakken met de 
collectie van Museum Belvédère. 
In al haar facetten laat zij zien hoe 
lokale moderne kunst zich naar 
inhoud en kwaliteit, evenwichtig 
verhoudt tot nationale kunst (o.a. 
Jan Schoonhoven, Peter Struycken) 
en internationale kunst (o.a. Yves 
Klein, Giorgio Morandi, Sol LeWitt).

Natuur en landschap spelen zowel 
in het verzamelbeleid van Museum 
Belvédère als in de collectie De 
Heus een zeer belangrijke rol. In de 
tentoonstelling zijn vooral monu-
mentale schilderijen opgenomen van 

Nederlandse en buitenlandse kunstenaars, onder wie 
Eric Andriesse, Tjebbe Beekman, Gerrit Benner, Dan 
Brown, Marcus Draber, Tim Eitel, Daan van Golden, 
Frank van Hemert, Mathew Jackson, Sven Kroner, 
Ronald Ophuis, Daniël Richter, Emo Verkerk, Co 

Westerik en Robert Zandvliet.

Han Steenbruggen wil in zijn 
lezing aan de hand van deze twee 
privéverzamelingen ingaan op de 
vraag hoe je een kunstcollectie 
kunt opbouwen.

Han Steenbruggen is kunsthisto-
ricus. Hij is directeur van Museum 
Belvédère in Oranjewoud.

Jan Mankes, Maannacht

LEZING6
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woensdag 20 november
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker Eric Bos
plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Precies 150 jaar geleden, in april van het jaar 1863, 
leidde een schilderij van de Franse kunstenaar 
Édouard Manet (1832-1883) tot een fors schandaal. 
De titel luidde: Le Déjeuner sur l’herbe. Het tafereel 
toonde een naakte vrouw tussen twee geklede man-
nen en een amper geklede baadster die ogenschijn-

lijk aan het picknicken zijn. Wat precies veroorzaakte 
het schandaal? Hoe kwam Manet op dit idee? Wie 
zijn de figuren op dit schilderij en stelt het werkelijk 
een picknick voor? En wie poseerde voor de naakte 
vrouw die ons ongegeneerd aanstaart? Genoeg raad-
sels om u tijdens de lezing aangenaam bezig te hou-
den. Ook zal de vraag beantwoord worden waarom 
Manet lange tijd als de belangrijkste impressionist 
werd beschouwd en sinds kort vooral als wegberei-
der van de moderne kunst.

Eric Bos is kunstcriticus, beeldend kunstenaar, schrijver 
en docent kunstgeschiedenis aan de Klassieke Academie 
voor Beeldende Kunst in Groningen. Hij leidde cultuur-
reizen naar Nederlandse musea, naar Brugge, Worpswede, 
Bremen en Hamburg. Van zijn hand verscheen een aantal 
publicaties over De Ploeg. Hij is o.a. gespecialiseerd in de 
cultuur van de negentiende eeuw, zoals de samenhang tus-
sen kunst en maatschappij en die van de beeldende kunst 
en de andere kunsten.

Een groot schandaal!
150 jaar Le Déjeuner sur l‘herbe

Edouard Manet, Le Déjeuner sur 
l’herbe, 1863

LEZING7
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woensdag 27 november
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker drs. Sabine Münzebrock
plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De Kunsthal in Rotterdam besteedt voor het eerst in 
Nederland met een groot retrospectief aandacht aan 
het werk en gedachtegoed van Rudolf Steiner.  
De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking 
met het Vitra Design Museum, Weil am Rhein. 

De wetenschapper, filosoof en kunstenaar Rudolf 
Steiner geldt als een van de meest invloedrijke en 
tegelijkertijd een van de meest controversiële her-
vormers van de twintigste eeuw. Steiners ideeën 
zijn tot op de dag van vandaag controversieel, maar 
tegelijkertijd maken veel van zijn impulsen deel uit 
van de hedendaagse cultuur. Denk daarbij aan het 
Vrije School onderwijs, de biologisch-dynamische 
landbouw en de antroposofische geneeskunst.

Minder bekend is Steiners visie op de kunst, die het 
werk van kunstenaars als Mondriaan, Kandinsky, 
Schönberg (de componist), Feininger en Beuys, in 
belangrijke mate beïnvloedde. De nonconformisti-

sche architectuur van Rudolf Steiner heeft eveneens 
zijn sporen nagelaten. In werk van architecten als 
Henry van de Velde, Frank Lloyd Wright, Frank 
Gehry en niet in de laatste plaats Le Corbusier, is dat 
terug te vinden.

Het bekendste architectonische werk van Steiner 
is het als een volledig Gesamtkunstwerk geconci-
pieerde bouwwerk, in Dornach bij Bazel, dat naar 
Goethe, het Goetheanum genoemd werd. Steiner 
bracht hier met zijn oorspronkelijke en zeer plasti-
sche vormentaal een architectuuropvatting tot uit-
drukking, die ook wel organische architectuur wordt 
genoemd.

Deze lezing schetst een beeld van het samenspel tus-
sen het werk van Steiner en de avant-garde van de 
20ste eeuw. Het gebruikte beeldmateriaal van werk 
van Rudolf Steiner en van de binnen deze context 
aan hem gerelateerde kunstenaars en architecten, 
geeft de toehoorder de gelegenheid zich een beeld 
te vormen van het specifieke karakter en de reik-
wijdte van de impulsen van Rudolf Steiner.

Sabine Münzebrock is kunsthistorica en sinds 1997 
medewerkster van het Institut für Zeitgeschichte in 
Achberg.

Rudolf Steiner
Alchemie van het alledaagse

Rudolf Steiner, Goetheanum, 
Dornach, 1928

LEZING8
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Utopia 1900-1940
Visies op een Nieuwe Wereld

vrijdag 8, 15 en 22 november
10.00 - 12.00 uur
€ 33,00 / € 11,00 per keer
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate

plaats Mennozaal (achter 
Doopsgezinde kerk), Oude 
Boteringestraat 33, Groningen

opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Aan het begin van de 20ste 
eeuw ontstaan twee avant-
garde bewegingen die de wereld 
met een enorme overtuiging 
willen veranderen: het Expressionisme en het 
Constructivisme. In dit utopisch streven naar Een 
Nieuwe Mens in een Nieuwe Samenleving gaan de 
twee gelijk op; in hun invulling daarvan staan zij dia-
metraal tegenover elkaar. De tentoonstelling Utopia 
in de Lakenhal te Leiden brengt dit 20ste-eeuwse 
spanningsveld in beeld met topstukken uit binnen- en 
buitenland. In Utopia komen beeldende kunst, film, 
architectuur, dans, theater, design en fotografie aan 
bod met werk van kunstenaars als Kazimir Malevich, 
Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc en  
El Lissitzky.

In oktober 2013 presenteert het Stedelijk Museum 
Amsterdam het omvangrijkste overzicht sinds jaren 
van Kazimir Malevich (1878-1935): een van de 

belangrijkste grondleggers van de 
abstracte kunst. Aan de hand van 
olieverfschilderijen, gouaches, 
tekeningen en sculpturen volgen 
we de rijke verscheidenheid 
aan stijlen en disciplines in zijn 
oeuvre: de lichte toetsen van het 
impressionisme, de spiritualiteit 

van het symbolisme, kleurig fauvisme en exotisch 
primitivisme naast geometrisch kubisme en futuris-
tische dynamiek. Zo volgen we Malevich’ ontwik-
keling tot zijn ‘eigen’ Suprematisme, zoals hij dat 
vorm gaf in schilderijen, ruimtelijke ‘arkhitektons’ en 
ontwerpen voor opera en film. Ook is er aandacht 
voor de figuratieve werken uit de periode daarna, 
die in het Westen aanvankelijk niet op waarde zijn 
geschat, deels ook omdat ze totaal onbekend waren. 
Daarnaast kijken we naar werk van collega-kunste-
naars uit de Russische avant-garde, en naar andere 
kunstenaars met utopische visies.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespeciali-
seerd in de geschiedenis van de kunst van de 19de en 20ste 
eeuw.

Franz Marc, Schöpfung der 
Pferden, 1913, Museum De 
Fundatie, Zwolle

CURSUS9
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xxx
Klooien in de provincie
Ypke Gietema en de binnenstad

zondag 29 september
14.00 - 16.00 uur
€ 11,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Martinitoren
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Als de fietstocht is volgeboekt en 
alleen bij voldoende belangstel-
ling gaat om 11 uur ook een 
fietstocht van start.

Ypke Gietema (1942-2013) heeft naar eigen zeggen 
nooit een functie in de landelijke politiek geambi-
eerd. “Laat mij maar lekker klooien in de provincie”, 
was zijn lijfspreuk. En dat klooien deed hij met 
verve. Als wethouder van Ruimtelijke Ordening was 
Gietema een drijvende kracht achter verschillende – 
vaak controversiële – bouwprojecten, waaronder de 
nieuwbouw van het Groninger Museum.

Dankzij Gietema bleef een aantal werkgevers in 
de binnenstad: het UMCG, de Rijksuniversiteit, de 
rechtbank en het provinciehuis. Met wijk Hoornse 
Meer oogstte hij veel lof omdat het hem lukte soci-
ale woningbouw te realiseren op een top-locatie. 
In 1992 ontving hij de prestigieuze Rotterdam-
Maaskantprijs, een prijs voor personen met bijzon-
dere verdiensten voor de architectuur. 

Gietema, omstreden en aanbeden, hield van zichtlij-
nen en ruimtes. Van welke ruimte in de binnenstad 

hield hij het meest? Waar ergerde hij zich aan? Wat 
had hij anders gewild? Was hij echt van plan om het 
Zuiderpark te slopen? Fiets mee, en u krijgt ant-
woorden.

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

Gietema’s grootste ergernis: de achtergevel van de Centrale 
Bibliotheek

FIETSTOCHT10
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xxx STADSWANDELING

Beelden in de stad
zondag 3 november
14.00 - 16.00 uur
€ 11,00
begeleider André Tervoort
vertrekpunt Peerd van Ome 
Loeks, Stationsplein
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Als de wandeling is volgeboekt 
en alleen bij voldoende belang-
stelling gaat om 11 uur ook een 
wandeling van start.

Steden worden vaak vereenzelvigd met steen, beton, 
asfalt; chaos af en toe afgewisseld met wat groen. 
Maar de leefbaarheid wordt voor een groot deel 
bepaald door de variaties en onderbrekingen in de 
structuur. Daarbij kunnen we denken aan vijvers, 
parkjes, maar zeer zeker ook aan kunstwerken. In en 
rond de binnenstad van Groningen zijn vele kunst-
werken aanwezig. Vaak op plaatsen waar men er 
ongemerkt aan voorbij loopt en soms pontificaal in 
het gezichtsveld. Een kunstwerk kan dienen als blik-
vanger, als markeringspunt, maar evenzeer als een 
plek om even tot rust te komen, om na te denken, 
te mijmeren, te fantaseren.
Ieder kunstwerk heeft zijn eigen verhaal. Waarom 
staat een beeld juist op die bepaalde plaats? Hoe 
is het eigenlijk gemaakt? Wat stelt het voor of wat 
is de gedachte er achter? Hoe wordt het in goede 
staat gehouden? Deze vragen en meer krijgen een 
antwoord tijdens de rondwandeling langs een groot 
aantal kunstwerken in de zuidrand van de binnenstad 
van Groningen. Tevens is er onderweg aandacht voor 
andere interessante wetenswaardigheden.

De start is uiteraard bij een van de bekendste 
kunstwerken en tevens een symbool van de stad, 
n.l. het Peerd van Ome Loeks. De route gaat via 
het Cascadeplein en de Westerhaven naar het 
Zuiderdiep. Vervolgens langs de singels en terug naar 
het Hoofdstation (CS).

André Tervoort werkt bij de gemeente Groningen, onder 
meer als beheerder Openbare Kunst en als technisch advi-
seur bij het Centrum Beeldende Kunst in Groningen.

Jan de Baat, Peerd van Ome Loeks, 1959  
(foto: Bouwe Brouwer)

11
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xxx

vrijdag 20 september
vertrek Groningen Hoofdstation
8.00 uur
Postillion Hotel Haren 8.15 uur
thuiskomst 20.00 uur
€ 80,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleiding, lunch, 
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst in 
Zicht, tel 050-3188651  
of info@kunstinzichtgroningen.nl

We bezoeken ‘s ochtends Paper Art 2013 in 
CODA te Apeldoorn. Het museum toont 
van 7 juli tot 27 oktober papierkunst van 40 
hedendaagse kunstenaars en vormgevers. 
Papier is een fantastisch materiaal dat gedu-
rende de afgelopen eeuwen vele kunste-
naars heeft geïnspireerd. Ook nu gebruiken 
kunstenaars volop papier en karton om hun 
ideeën vorm te geven. De populariteit van 
deze materialen heeft zich bovendien de 
laatste jaren sterk uitgebreid onder vorm-
gevers van meubels en sieraden.  
De tentoonstelling laat een dwarsdoorsnede 
zien van de mogelijkheden van het werken met 
papier: objecten waarbij de unieke eigenschappen 
van papier als uitgangspunt worden gebruikt of waar-
bij papier juist als beelddrager wordt toegepast.

‘s Middags brengen we een bezoek aan Beelden-
galerij Het Depot, die sinds medio 2011 is  gevestigd 
in het voormalige botanische onderzoekscomplex 
van de Universiteit van Wageningen. In Arboretum 

Papierbiënnale – Het Depot

ExCURSIE12

De Dreijen, in 1896 ontworpen door de beroemde 
tuinarchitect Leonard Springer, bevinden zich twee 
fraaie voorbeelden van neo-modernistische architec-
tuur uit het einde van de 20ste eeuw: de Bibliotheek 
(Mecanoo, 1986) en de ‘Banaan’ (Mecanoo,1991), 
zoals de uitbreiding van het voormalige Botanische 
Laboratorium meteen oneerbiedig werd genoemd. 
Bij de renovatie in 2010-2012 zijn de gebouwen 
door architect Bas van Hille geheel aangepast aan 

Maureen Ngoc, My Ngoc Inner Self Fashion Jewellery, 2012
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het nieuwe gebruik. Hij heeft de entree verplaatst en 
vernieuwd, waarbij er veel ruimte voor het ontvangen 
van groepen is gecreëerd.

Bezoekers die nu de ‘Banaan’ binnenlopen, zien direct 
het restaurant dat op de begane grond een soort van 
scharnierfunctie heeft. Van hieruit loop je de exposi-
tiezalen in die op de korte kant met een monochroom 
gekleurde wand worden afgesloten. Het glas aan de 
Arboretumzijde zorgt er voor dat het gebouw opti-
maal daglicht ontvangt en dat er altijd visueel contact 
met de natuur bestaat. Direct zonlicht wordt voorko-
men door houten lamellen en opvallend is dat in elke 
ruimte kleur aanwezig is: blauw en rood, variërend 
van helder en licht tot diepdonker wisselen elkaar af.
In Villa Hinkeloord (1855), eveneens door Bas van 
Hille gerestaureerd en uitgebreid, is sinds enkele jaren 
het onderkomen van een permanente tentoonstel-
ling, geheel gewijd aan het werk van Eja Siepman van 
den Berg. De herkenbare beeldtaal en strakke lijnen 
vormen een mooi contrast met de 19de-eeuwse villa. 
De beelden die daar staan opgesteld, baden in het licht 
dat aan vier zijden door hoge ramen naar binnen valt.

Het Depot kan zich, door zijn intensieve band met de 
omringende natuur, meten met musea als Louisiana in 
het Deense Humlebaek, Museum Kurhaus in Kleve en 
Museum Belvédère in Heerenveen.

Gerhard Lentink, 
Madonna der Dagen
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DONATEURSExCURSIE

Oudeschans en Bellingwolde
Vestingdorpen in Oost-Groningen

zaterdag 5 oktober
vertrek Groningen Hoofdstation
8.30 uur
Postillion Hotel Haren 8.45 uur
thuiskomst 17.00 uur
begeleiding: Edward Houting 
BNO
€ 55,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleiding, lunch, 
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst in 
Zicht, tel 050-3188651 of  
info@kunstinzichtgroningen.nl

Verschanst tegen de Duitse grens liggen in 
Groningen twee dorpen die in 1593 en 1594 een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd van de 
Staatse troepen (de Hollanders) tegen de Spaanse 
macht. De vesting van Oudeschans kreeg de vorm 
van een onregelmatige vierhoek. Zij lag op een 
zeer strategisch punt, aan de Dollard: door de sluis 
te openen kon het zeewater naar binnen stro-
men en zo een groot gebied onder water worden 
gezet. In 1657 werd de dijk van Nieuweschans 
naar Stocksterhorn aangelegd en het hele gebied 
ten zuidwesten van Nieuweschans drooggelegd. In 
1659 werd ook de Westerwoldsche Aa om de ves-
ting heen geleid. Pas toen kreeg Oudeschans haar 
huidige vorm. In de strijd tegen de bisschop van 
Munster (Bommen Berend) in 1672 en in de Franse 
tijd (1795) was het dorp ook weer van betekenis. In 
1814 werd de vesting opgeheven, maar er is in de 
structuur van de plaats weinig veranderd.

Het Vestingmuseum geeft een overzicht van de 
vestingwerken en krijgsverrichtingen in deze regio. 
Met behulp van een video-clip en oude gravures, 
tekeningen en bodemvondsten uit de grachten 
van de vesting krijgen we een helder zicht op 
de strijd in de 16de en 17de eeuw in dit gebied. 
Daarna wandelen we langs de diverse bastions van 
Oudeschans, waaronder het Kruijdenbastion en het 
Doodenbastion.

Na de lunch in De Stelmakerij vertrekken we naar 
het B.L. Tijdenskanaal bij Bellingwolde. We wande-
len langs verdedigingswerken uit het einde van de 
18de eeuw, de ‘Flèche’ en de ‘Redoute’, die aan de 
grens met Duitsland liggen. In de jaren 80 van de 
vorige eeuw zijn deze verdedigingswerken geres-
taureerd. Vervolgens bezichtigen we onder leiding 
van een gids de Magnuskerk uit het begin van de 
16de eeuw. Tenslotte bezoeken we de in werking 
zijnde stellingmolen Veldkamps Meul’n, De molen 
staat bekend om zijn ‘spekkendikkenmeel’, dat daar 
ook te koop is.

Edward Houting is grafisch vormgever en publicist. Hij 
heeft gefotografeerd en boeken geschreven en vormgege-
ven, onder meer over gevelstenen en borgen in Groningen. 
(Groninger Borgen, wandelingen door tuin en tijd, 2007, 
Uitgeverij Noordboek).

13
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Luchtfoto van Oudeschans
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xxx ExCURSIE

Brussel – Lille – Lens
vrijdag 13 tot en met  
zondag 15 december 2013
vertrek Groningen Hoofdstation 
7.00 uur
Postillion Hotel Haren 7.15 uur
thuiskomst circa 21.00 uur
€ 295,00 (inclusief vervoer tou-
ringcar, 2 hotelovernachtingen 
met ontbijt, 2 diners, entrees, 
rondleidingen; exclusief verplichte 
annuleringsverzekering en bagage-
verzekering)
toeslag éénpersoonskamer 
€ 60,00
opgave uitsluitend bij Kunst in 
Zicht, tel 050-3188651 of  
info@kunstinzichtgroningen.nl

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 
1 november 2013

De Europalia, het grote multidisciplinaire cultuurfes-
tival dat tweejaarlijks in België plaatsvindt, staat dit 
jaar in het teken van India. Op weg naar Lille bren-
gen we vrijdag een bezoek aan de grote tentoonstel-
ling Indomania in Bozar te Brussel. De praal van de 
mogols en de maharaja’s, de spiritualiteit, het typi-
sche licht en de kleuren maar ook de armoede en 
het kastesysteem zijn aspecten van India die reizigers 
van alle tijden opvallen. Maar hoe kijken westerse 
kunstenaars naar India? En hoe evolueert hun blik 
doorheen de tijden? Indomania toont kunstenaars 
met een gezamenlijke passie voor India. Schilders, 
beeldhouwers, fotografen, auteurs, cineasten en 
musici met een esthetische bewondering en intellec-
tuele nieuwsgierigheid voor het land. Voor de eerste 
keer wordt het werk van deze kunstenaars samen 
gebracht, van Rembrandt en Rodin, Cartier-Bresson 
en Pasolini tot Rauschenberg. Een aantal hedendaag-
se kunstenaars trekt in opdracht van Europalia naar 
India om zich door het land te laten inspireren en 
nieuw werk voor de tentoonstelling te maken.  
Te zien zijn ongeveer 250 objecten: schilderijen, 

14

Portret van John Wombwell, gekleed in Indiaas kostuum en 
met waterpijp, circa 1785

beeldhouwwerken, textiel, juwelen, kunstobjec-
ten, film, fotografie, vanaf Alexander de Grote tot 
vandaag. Van bekende kunstenaars als Rembrandt, 
Gustave Moreau, Auguste Rodin, Pier Paolo Pasolini, 
Roberto Rossellini en Henri Cartier-Bresson.
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nachten in Lille, de vierde grootste stad van 
Frankrijk. Tegen het oude centrum met kleine win-
kelstraatjes ligt het door de Nederlandse architect 
Rem Koolhaas ontworpen hypermoderne complex 
Euralille, met treinstations en een reusachtig winkel-
centrum. Het Palais des Beaux Arts in Lille is na het 
Louvre in Parijs het grootste en belangrijkste muse-

LaM, Lille Métropole, Musée d’Art 
Moderne, d’Art Contemporain et  
d’Art Brut

um van Frankrijk. De vaste collectie bevat onder 
meer werken van Van Gogh, Rubens en Monet.  
Het LaM, Lille Métropole, Musée d’Art Moderne, 
d’Art Contemporain et d’Art Brut omvat werken van 
grote meesters uit de 20ste eeuw en van nu. Bij het 
museum ligt een prachtig beeldenpark. In december 
is er een expositie gewijd aan het werk van onder 
meer Picasso, Léger en Masson. 
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Louvre, Lens

22 Franse regio’s vond toen alleen weerklank in de 
noordelijke industriestreek Nord-Pas-de-Calais. Uit 
de zes voorgestelde steden kwam Lens als winnaar 
te voorschijn. Het leven van de 36.000 inwoners 
was tot de jaren zestig geheel georganiseerd rond de 
plaatselijke steenkolenmijn. Diezelfde mijn is nu de 
grond waarop het Japanse architectenbureau Sanaa 
voor 82 miljoen euro een doorzichtige constructie 
van glas en aluminium ontwierp; zelfs de opslagruim-
ten zijn zichtbaar. Het museum is omsloten door een 
tuin waar paden naar de vier ingangen leiden. In de 
Galerie du Temps staan wisselende werken uit de 
collectie van het moedermuseum opgesteld.

In het aangrenzende Roubaix bevindt zich het bijzon-
dere kunstnijverheidsmuseum La Piscine dat, zoals 
de naam al verraadt, ondergebracht is een voormalig 
badhuis.

Vanuit Lille bezoeken we de nieuwe dependance 
van het Louvre in de Noordfranse stad Lens, die 
op 4 december 2012 werd geopend en al meer 
dan een half miljoen bezoekers heeft getrokken. 
Daarmee is aan het doel dat het Ministerie van 
Cultuur en de directie van het Louvre zich in 2003 
stelden – meer regionale spreiding van het Franse 
cultuurgoed – glansrijk voldaan. Een oproep aan alle 

La Piscine, Roubaix
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Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich 
toe op het verbreiden van kennis 
over beeldende kunst, architectuur en 
archeologie om de ontwikkeling van 
belangstelling voor kunst bij zoveel 
mogelijk mensen aan te moedigen. 
Daartoe organiseert Kunst in Zicht 
lezingen, wandelingen en excursies, 
waarin zowel historische als actuele 
onderwerpen op het gebied van beel-
dende kunst, architectuur en archeo-
logie aan de orde komen en aandacht 
wordt besteed aan lopende tentoon-
stellingen. Alle lezingen, wandelingen 
en excursies worden verzorgd door 
deskundige docenten, voor het 
merendeel kunsthistorici, historici en 
archeologen.

Inschrijving
Inschrijving voor de activiteiten kan 
op vier manieren geschieden:
• online door het inschrijfformulier op 
www.kunstinzichtgroningen.nl in te 
vullen en te versturen.
• schriftelijk door het inschrijfformu-
lier in het programmaboekje in te 
vullen en te versturen naar Stichting 
Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701BD 
Groningen.  
In beide gevallen wordt gevraagd de 
stichting te machtigen voor een één-
malige afschrijving van het verschul-
digde bedrag. Als u bezwaar heeft 

tegen het verlenen van een mach-
tiging, kunt u na ontvangst van de 
rekening het bedrag, inclusief € 5,00 
administratiekosten, zelf overmaken. 
• contante betaling bij Boekhandel 
van der Velde, A-Kerkhof 45-47, 
Groningen (alleen voor lezingen en 
wandelingen).
• contante betaling aan de zaal (alleen 
voor lezingen en wandelingen).
Inschrijvingen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst. Nagegaan 
wordt of u donateur bent van de 
Stichting en of de activiteit niet is vol-
geboekt. Als u donateur bent, krijgt 
u korting op lezingen, cursussen en 
wandelingen. Ook voor excursies 
wordt aan de donateurs een korting 
verleend. U ontvangt als bevestiging 
van uw inschrijving een gespecifi-
ceerde rekening, inclusief de korting 
en de mededeling dat de afschrijving 
door de stichting in gang is gezet. 
Deze wordt per mail gestuurd of, als 
er geen mailadres bekend is, per post 
verzonden.
Bij een reeks lezingen is het mogelijk 
slechts één of twee avonden bij te 
wonen, in plaats van het totale aantal 
bijeenkomsten.

Voorwaarden
Wanneer een programmaonderdeel 
door omstandigheden niet kan door-
gaan, 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.

Voorwaarden meerdaagse reizen
Voor meerdaagse reizen wordt door 
de Stichting Kunst in Zicht geen geld 
gerestitueerd. U kunt hiervoor een 
annuleringsverzekering afsluiten 
onder andere via onze reisorganisatie. 
Wordt een meerdaagse reis door ons 
geannuleerd, dan krijgt u hiervan tijdig 
bericht. Het door u gestorte geld ont-
vangt u dan uiteraard volledig terug.

Voordelen van het donateurschap
De donateurs van de Stichting Kunst 
in Zicht hebben een streepje voor. 
Ieder jaar wordt er speciaal voor 
de donateurs een activiteit geor-
ganiseerd. Daarnaast ontvangen zij 
automatisch halfjaarlijks het program-
maboekje met het complete overzicht 
en eventuele aanvullende informatie 
over de activiteiten van Kunst in 
Zicht. Voorts krijgen de donateurs 
korting op de prijzen van lezingen, 
stadswandelingen en excursies. Voor 
minimaal € 15,00 per persoon per 

jaar (1 januari - 31 december) steunt 
u de activiteiten van Kunst in Zicht. U 
kunt zich opgeven door het aanmel-
dingsformulier achter in het boekje 
in te sturen. Voor informatie kunt u 
zich richten tot Pia Folkers, tel (050) 
318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur 
rechtstreeks / buiten deze uren via 
het antwoordapparaat; wij bellen u 
dan zo spoedig mogelijk terug).

Lezingen en excursies op bestel-
ling
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 is een groot aantal sprekers 
opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd 
op zeer diverse terreinen. Dat bete-
kent dat het aantal onderwerpen, 
dat aangeboden kan worden, vrijwel 
onbeperkt is. Behalve lezingen, wan-
delingen en excursies kunnen cursus-
sen van iedere gewenste lengte, over 
ieder gewenst onderwerp, op maat 
worden afgeleverd. Voor meer infor-
matie 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 bellen u dan zo spoedig mogelijk 
terug).

Organisatie
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!

Inschrijfformulier
Let op: per persoon een inschrijfformulier 
invullen en versturen!

titel/aanhef:

achternaam:

voorletters:

tussenvoegsel:

straat:

postcode plaats:

telefoon:

e-mail adres:

bankrekening (IBAN):

Kruis aan wat van toepassing is:
❏   Ik ben donateur van Stichting Kunst in Zicht.
❏   Ik machtig Stichting Kunst in Zicht hierbij eenmalig het totaal 

verschuldigde bedrag af te schrijven van bovenvermelde 
rekening. Ik ontvang een bevestiging van de inschrijving.

❏   Ik maak bezwaar tegen een machtiging, wil daarom graag 
een factuur ontvangen en betaal daarvoor € 5,00 extra 
administratiekosten.

Datum     

Handtekening

Nr. Titel activiteit Vol
tarief

Gereduc.
tarief Kruis aan

A13201 Het verdronken land is vruchtbaar € 11,00 € 10,00

A13202 Tsaar Peter de Grote: familiegeheimen € 11,00 € 10,00

A13203 De Witte Stad – Bauhaus-architectuur in Tel Aviv € 11,00 € 10,00

A13204 Dode Zeerollen € 11,00 € 10,00

A13205 Gestolde Middeleeuwen in Zweedse dorpskerken € 11,00 € 10,00

A13206 Hoe leg je een kunstverzameling aan? € 11,00 € 10,00

A13207 Een groot schandaal! – 150 jaar Le Déjeuner sur l‘herbe € 11,00 € 10,00

A13208 Rudolf Steiner – Alchemie van het alledaagse € 11,00 € 10,00

A13209 Utopia 1900-1940 – Visies op een Nieuwe Wereld € 33,00 € 30,00

A13210 Ypke Gietema en de binnenstad (fietstocht) € 11,00 € 10,00

A13211 Beelden in de stad (wandeling) € 11,00 € 10,00

A13212 Papierbiënnale – Het Depot (excursie) € 80,00 € 75,00

A13213 Oudeschans en Bellingwolde (excursie) € 55,00

A13214 Brussel-Lille-Lens (excursie) € 295,00 € 275,00

A13215 Toeslag éénpersoonskamer € 60,00 € 60,00
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xxxWord nu donateur...

Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar (I januari – 
31 december) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. 
U kunt zich opgeven door het aanmeldings formulier in 
te vullen en naar ons op te sturen.

Ja, 
ik word donateur

titel/aanhef:

achternaam:

voorletters:

tussenvoegsel:

straat:

postcode: 

plaats: 

telefoon:

e-mail adres:

bankrekening (IBAN):

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen

!



Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzichtgroningen.nl




	Naamloos

