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necropolis Sha-i-Zinda te Samarkand,
Oezbekistan (foto: Aly Wagenvoorde)
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Emil Brack, Planning the Grand
Tour, circa 1900

Voorwoord
xx
‘De wereld is een boek. Wie niet reist, leest enkel
één bladzijde’. Deze wijze woorden zijn van
Augustinus, filosoof en kerkvader uit de vierde eeuw.
Het Boekenweekthema van 2014 ‘Ondertussen
ergens anders, over reizen’ diende als inspiratie bij
het samenstellen van ons voorjaarsprogramma.
Al vanaf de middeleeuwen waren veel mensen op
pad, vooral de pelgrims die naar de heilige plaatsen
gingen. Vanaf de zestiende eeuw werd reizen een
steeds belangrijker deel van je educatie. Voor rijke
mensen wel te verstaan. Welgestelde Engelsen,
Duitsers, Scandinaviërs, en later ook Amerikanen,
maakten kennis met de kunst van Italië en Frankrijk.
Soms ging dit gepaard met het schrijven van een
reisverslag. Voor de minder gelukkigen die niet op
‘Grand Tour’ konden, bleef het lezen van de reisboeken over. Het was niet erg en zoals een negentiendeeeuws romanpersonage verzuchtte: ‘Waarom zou je
je verroeren als je voortreffelijk vanuit je stoel kunt
reizen.’
In onze tijd is reizen heel gewoon geworden. De
grenzen vervagen en via de media komt alles dichtbij.
Op internet zijn tientallen blogs van mensen die alle

uithoeken van de wereld bereizen en al dan niet met
de hele wereld hun ervaringen willen delen. De lijst
met kunstwerken en monumenten die je ‘absoluut
gezien moet hebben’ wordt steeds langer. Het idee
dat je iets essentieels mist als je bepaalde werken
niet met eigen ogen hebt aanschouwd, wordt prangender.
Kunst in Zicht probeert deze twee werelden van
actief en passief reizen op onze bescheiden manier
samen te voegen en in balans te brengen. We willen
graag samen met u in de komende seizoenen - om
de woorden van Augustinus te gebruiken - weer een
aantal bladzijden van het boek omslaan. Onze reisleiders zijn de docenten die u op de lezingen meenemen op een virtuele reis: soms ver weg en terug
in de tijd, soms in de directe omgeving. En we gaan
ook een aantal keren op stap, om samen kunst in het
echt beleven.
Het boek is gelukkig nog lang niet uit!
Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2014
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Edgar Degas, De absintdrinkster, 1876

De groene fee
Muze van de kunsten
woensdag 12 februari
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

4

In 1876 schilderde de Franse kunstenaar Edgar
Degas één van de eerste kroegscènes en dit werk
heette De absintdrinkster. In deze lezing zoomen
we in op het glas met inhoud dat de verlopen cafébezoekster op het schilderij voor zich heeft staan.
Het bevat een groenkleurig drankje dat de complete Franse natie op haar grondvesten deed trillen.
‘Absinth’, het was een naam uit een Arabisch sprookje. De kunstenaars in de negentiende eeuw raakten
er door betoverd en aan verslaafd. Ze dachten dat
het hen in staat stelde de grootste meesterwerken
te scheppen. Zo beschreef de absintverslaafde schrijver Oscar Wilde welke uitwerking het drankje had:
‘Eerst lijkt het op een gewoon drankje, in tweede
instantie ga je echter monsterachtige en vreselijke
dingen zien, maar als je door drinkt breekt het stadium van gelukzaligheid aan, dan zie je dingen die je
graag wilt zien.’

Eric Bos is kunstcriticus en beeldend kunstenaar, schrijver
en docent kunstgeschiedenis aan de Klassieke Academie
in Groningen. Hij leidde cultuurreizen naar Nederlandse
musea, naar Brugge, Emden, Bremen, Worpswede,
Hamburg, Amsterdam, Venetië en Parijs. Van zijn hand
verscheen een aantal publicaties over de Ploeg. Hij is onder
andere gespecialiseerd in de cultuur van de negentiende
eeuw, zoals de wisselwerking tussen kunst en maatschappij.
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De Zijderoute
donderdag 20 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker Aly Wagenvoorde
plaats De Holm, Folkingestraat
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Van 1 maart tot en met 5 september 2014 is in de
Hermitage Amsterdam een tentoonstelling te zien,
getiteld Expeditie Zijderoute. Ter voorbereiding op
uw bezoek aan die expositie kunt u bij Kunst in Zicht
een lezing over de Zijderoute volgen.
De Zijderoute is niet één weg die het Westen met
het Oosten verbindt, maar een heel stelsel van
wegen en paden. Met enorme natuurlijke hindernissen zoals bergen en woestijnen. Op gezette tijden
moesten de handelaars nieuwe proviand en water
inslaan. Zo ontstonden her en der nederzettingen,
op kruispunten van wegen en in vruchtbare oases.
De Zijderoute is de oudste verbinding tussen oost en
west, tussen Europa en China.
Deze lezing voert u in de voetsporen van Marco Polo
door Oezbekistan, Kirgizië en China.
We bezoeken onder andere Khiva, Buchara en
Beeld en muurschildering in de Mogaogrotten, Dunhuang
(foto: Aly Wagenvoorde)
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Samarkand, steden met een magische klank, waar
schitterende minaretten, moskeeën en madrassa’s,
en sprookjesachtige bazaars het straatbeeld bepalen.

Joerten nabij de karavanserai Tash
Rabat in Kirgizstan
(foto: Aly Wagenvoorde)
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Samarkand was tussen 1925 en 1930 de hoofdstad
van Oezbekistan. Het is nog steeds een stad die doet
denken aan ‘Sprookjes uit 1001 nacht’, met vele
prachtige turquoise en blauwe moskeeën en paleizen. Kirgizië is een straatarm land, maar heeft reizi-

gers veel te bieden. De handelskaravanen overnachtten hier vroeger. Er zijn ook nu nauwelijks voorzieningen, daarom wordt er overnacht bij mensen thuis,
in een tent, of in een yurt, bij de nomaden.
We volgen een deel van deze legendarische
Zijderoute (de route ging onder andere ook door
Iran en Afghanistan) en reizen per bus en trein door
spectaculaire landschappen, over hoge passen en
door eindeloze woestijnen. Na de unieke beelden
van de overweldigende natuur en het boeiende
nomadenleven in Kirgizië gaat de route verder naar
Kashgar in China. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan,
als je door de oude stad wandelt of op de veemarkt
rondkijkt. In het laatste deel van de reis staat een
bezoek aan enkele andere Chinese steden, zoals
Turpan en Dunhuang op het programma. De lezing
eindigt in Xi’an, bekend van het beroemde terracottaleger. Tot slot gaan we via het ommuurde Pingyao
(Wereld Erfgoedlijst Unesco, evenals Buchara en
Samarkand) per nachttrein naar Beijing.
Aly Wagenvoorde is afgestudeerd aan de Pedagogische
Academie en heeft zich in haar vrije tijd jarenlang toegelegd
op cultuur (kunst, literatuur, architectuur). Vanaf 2006 is ze
met reizen door Azië begonnen. Daarnaast fotografeert ze,
schrijft ze, corrigeert en redigeert ze teksten en geeft ze in
het hele land lezingen.
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Aan de oorsprong van de Grand Tour:

Aernout van Buchel in Italië
donderdag 6 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Jan de Jong
plaats De Holm, Folkingestraat
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Jongeren die rondreizen door Europa zijn niet een
verschijnsel van onze eigen tijd. Al omstreeks 1600
ontstond de gewoonte dat jongemannen uit de
betere kringen een reis maakten langs de bekendste
steden van Europa. Zij bewonderden beroemde
gebouwen en kunstwerken, en kwamen in contact
met vooraanstaande families en leeftijdgenoten
van elders. In de loop der tijd werd een dergelijke
‘Grand Tour’ beschouwd als een belangrijk element
van de opvoeding van jongemannen (en soms vrouwen) uit de gegoede kringen. Eén van de hoogtepunten was een bezoek aan Rome, om de overblijfselen
uit de klassieke Romeinse tijd en de werken van
grote meesters als Michelangelo en Rafaël te bewonderen.

en Florence. De meeste tijd bracht hij echter door in
Rome. Zijn reisverslag wordt bewaard in Utrecht en
geeft een nauwkeurig beeld van wat hij wist, zag, en
herkende, en van wat hij meemaakte op zijn reis.

In de lezing van deze avond volgen we een jongeman
die helemaal aan het begin staat van de Grand Tour
traditie: Aernout van Buchel uit Utrecht. Hij reisde in
1587 en 1588 naar Italië en bezocht Venetië, Napels

Jan de Jong is universitair docent aan het Instituut voor
Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij is gespecialiseerd in zestiende-eeuwse
Italiaanse kunst.

Tekening van de Basilica van Maxentius in Rome, uit het reisverslag van Aernout van Buchel (1587-88)

7

4x

lezing
xx

De reis van Odysseus in het Italië
van de zestiende eeuw
woensdag 12 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker drs. Marieke van
Nugteren
plaats De Holm, Folkingestraat
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Pellegrino Tibaldi, Odysseus verblindt
Polyphemus, circa 1550, Palazzo Poggi,
Bologna

‘Muze, verhaal van de man van velerlei wegen, die
heel lang rondzwierf, nadat hij de heilige burcht
van Troje verwoest had. Tal van steden van mensen
bezocht hij en leerde hun aard en denkwijze kennen.’ (Homerus, Odyssee, I,1-4)

Het thema van de Boekenweek is ‘reizen’. De meest
klassieke reiziger zal in deze lezing centraal staan:
Odysseus. Zijn avonturen op weg naar huis bevatten veel sprookjesachtige elementen. Zijn vrienden
worden door een heks in varkens veranderd, koeien
blijven loeien zelfs nadat ze geslacht zijn en de held
zelf staat oog in oog met een kannibaal. Genoeg stof
om schilders te inspireren. Toch komt de belangstelling voor zijn wederwaardigheden pas laat in de
renaissance tot bloei. Maar áls het thema eenmaal
is ontdekt, volgen de cycli elkaar in rap tempo op in
verschillende steden.
In deze lezing wordt de reis van Odysseus aan de
hand van voorbeelden uit onder andere
Florence, Bologna en Genua besproken. Wat
sprak de opdrachtgever aan in het verhaal
van Odysseus en hoe lieten de schilders zich
inspireren? Wat wist men van dit verhaal dat
oorspronkelijk alleen in het Grieks toegankelijk was? En was Odysseus wel een reiziger in
de moderne zin van het woord?
Marieke Nugteren studeerde klassieke talen aan
de UvA en is werkzaam als docente. Haar studie
kunstgeschiedenis begon zij in Leuven en binnenkort zal zij aan de RUG afstuderen op een scriptie
over het thema van Odysseus in de Italiaanse cycli.
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De taal van inspiratie
donderdag 27 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Jan de Jong
plaats De Holm, Folkingestraat
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De evangelist Marcus laat Jezus in Galilea zijn prediking beginnen met de woorden ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer
en hecht geloof aan dit goede nieuws’ (Marcus 1:15).
De tekst markeert het begin van de veertig dagen
durende vastentijd, die loopt
tot en met Paaszaterdag. Kunst
in Zicht nodigde Jan de Jong in
deze periode uit een lezing te
houden over schrijvende evangelisten in de beeldende kunst.
Evangelisten die hun ‘blijde
boodschap’ schrijven, vormen
een gangbaar onderwerp in
de oudere beeldende kunst.
Doorgaans is Mattheüs,
Marcus, Lucas en/of Johannes
afgebeeld terwijl hij zit te
schrijven in de aanwezigheid
Caravaggio, Mattheüs, 1602

van een engel. Deze engel lijkt de goddelijke inspiratie te symboliseren. Maar wat houdt die ‘goddelijke
inspiratie’ precies in? Dicteert de engel letterlijk
Gods woorden? Of ontvangen de evangelisten de
‘geest van God’ en gebruiken zij hun eigen taal?
Wat zijn de theologische consequenties hiervan, hoe
oordeelde de Kerk daarover en hoe staan wij daar
thans tegenover?
Dergelijke vragen zullen aan de orde komen aan
de hand van een aantal zestiende- en zeventiendeeeuwse voorstellingen van
schrijvende evangelisten, met
als uitgangspunt een schilderij van Mattheüs door de
beroemde Italiaanse schilder
Caravaggio, dat onmiddellijk
na voltooiing in 1602 door de
kerkelijke autoriteiten werd
afgekeurd.
Jan de Jong is universitair docent
aan het Instituut voor Kunst- en
Architectuurgeschiedenis van de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij
is gespecialiseerd in zestiendeeeuwse Italiaanse kunst.
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Het Bauhaus 1919-1933
woensdag 2 en 9 april
19.30 - 21.30 uur
€ 22,00 / € 11,00 per les
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats De Holm, Folkingestraat
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Dutch Design is wereldberoemd, maar cijfer de Duitse
vormgeving ook niet weg!
Het behoort net zo goed tot
de wereldtop. Wie kent niet
de stoel die meubelontwerper Marcel Breuer ontwierp
in 1925 voor de werkkamer van Bauhauscollega en kunstschilder Wassily
Kandinsky? Of de stoel die Breuer met Lilly Reich
ontwierp in 1929 voor het Duitse paviljoen van de
Wereldtentoonstelling in Barcelona? Het zijn voorbeelden uit de rijke geschiedenis van het Bauhaus die
in deze lezing centraal zal staan.
In het roerige Duitsland na de Eerste Wereldoorlog
werd het Bauhaus opgericht (1919). Een revolutionair nieuwe kunstopleiding die de vormgeving
van de totale leefwereld in het algemeen en die
van het woonhuis in het bijzonder voor ogen had.
Ontwerpers als Walter Gropius, Ludwig Mies van
der Rohe en Oskar Schlemmer stelden met hun

Erich Consemüller, Vrouw met masker
van Oskar Schlemmer en jurk van
Lis Beyer in Wassily-stoel (B3) van
Marcel Breuer, 1927

ontwerpen een nieuwe wereld
voor. Een geheel ontworpen
omgeving - van theelepel tot
stad - die paste bij een nieuwe
samenleving. Voor het grootste
gedeelte moest alles, zo vonden zij, ontdaan worden van
traditionele vormen en materialen en valse status
en pronkzucht van zich afschudden. De ontwerpen
moesten te produceren zijn in grote aantallen, zodat
iedereen deelgenoot kon worden van een stralende
nieuwe wereld.
De lezingen vormen een voorbereiding op de reis
die Kunst in Zicht in het Pinksterweekend maakt
langs hoogtepunten uit de geschiedenis van het
Bauhaus in Weimar en Dessau (zie p. 20).
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespecialiseerd in de geschiedenis van de kunst van de negentiende
en twintigste eeuw.
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Kunst op straat
woensdag 23 april
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker André Tervoort
plaats De Holm, Folkingestraat
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In de stad Groningen staan
zeer veel kunstwerken, met
een grote variatie aan verschijningsvormen, zoals traditioneel (beelden), nieuwe media
(geluid, licht) of bijzonder (in
het water, onder bruggen).
Er zijn meerdere manieren
waarop een kunstwerk zijn
plek in de openbare ruimte
heeft gekregen.
Deze lezing geeft een inzicht
in wat er zoal komt kijken bij
de totstandkoming van een
kunstwerk. Er gaat namelijk een langdurig proces
aan vooraf, waarin door de
betrokken partijen veel tijd
Luk van Soom, De Madonna van de
nevelen, 2005

besteed wordt aan denken, overleggen, ontwerpen,
vervaardigen, nog meer overleggen, aanpassingen,
transporteren en plaatsing. Alle aspecten van dit
proces worden besproken en ondersteund door
beelden en filmmateriaal. U krijgt een indruk van
het totale ontstaansproces
van een kunstwerk. Van idee
tot ontwerp, van ontwerp tot
uitvoering, van uitvoering tot
plaatsing. Achtergronden en
wetenswaardigheden passeren
de revue en na afloop zult u
ongetwijfeld met andere ogen
kijken naar de besproken en
andere kunstwerken in de
openbare ruimte.
André Tervoort werkt bij de
gemeente Groningen, onder meer
als beheerder Openbare Kunst
en als technisch adviseur bij het
Centrum Beeldende Kunst in
Groningen.
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Capita Selecta uit de moderne
beeldhouwkunst
donderdag 20 en 27 maart,
3 april
10.00 - 12.00 uur
€ 33,00 / € 11,00 per keer
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Humanistisch Centrum,
W.A. Scholtenstraat 2,
Groningen

12

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

In het voorjaar van 2014 is er in diverse musea in
Nederland werk te zien van beroemde beeldhouwers uit de twintigste eeuw:
• Constantin Brancusi (1876-1957), Medardo Rosso
(1858-1928) en Man Ray (1890-1976) in Museum
Boijmans
(tot 11 mei)
• Marino Marini (1901-1980) in Museum De
Fundatie te Zwolle
(tot 16 maart)
• Dan Graham (1942) in Museum De Pont
(tot 18 mei)
• Anthony Caro (1924-2013), Philip King (1934),
Richard Long (1945), Hamilton Fulton (1946),
Barry Flanagan (1941-2009), Nicholas Pope
(1949), Tony Cragg (1949) en Bill Woodrow
(1948) in het Kröller-Müller Museum
(tot 30 maart)
• Jan Fabre (1958) in Rijksmuseum Twenthe
(tot 31 augustus)

Constantin Brancusi, Princesse X (Prinses X),1915-1916

De exposities vormen voor Kunst in Zicht de aanleiding om een cursus aan te bieden over deze ‘capita
selecta’ uit de moderne beeldhouwkunst.
We beginnen bij het werk van Rosso, Brancusi en
Ray. Zij maakten in hun werk op vernieuwende wijze
gebruik van fotografie. Niet zozeer om hun werk
te registreren, maar als een middel om duidelijk te
maken hoe toeschouwers hun sculpturen moesten

zien en interpreteren. Ze gebruikten de experimentele mogelijkheden van het medium, zoals overbelichting, vernieuwende camerastandpunten en het
vervagen van voor- of achtergrond.
De baanbrekende sculpturen van Marino Marini
waren daarentegen ondenkbaar geweest zonder
experimenten met kleur en lijn. Zijn schilderijen en
tekeningen nemen daarom, naast zijn beelden, een
belangrijke plaats in.
De Amerikaanse conceptkunstenaar Dan Graham
analyseert sinds de jaren zestig de relatie tussen
architecturale omgevingen en
hun bewoners. In zijn werk vervagen de grenzen tussen kunst
en architectuur. Sinds de jaren
tachtig vervaardigt Dan Graham
paviljoens uit roestvrij staal en
spiegelend glas die afhankelijk
van de lichtinval voortdurend
tussen ondoorzichtig en reflecterend enerzijds en doorzichtig
anderzijds veranderen.

Jan Fabre, Fantasie-insektensculptuur, circa 1977

Het Kröller Müller Museum
toont onder de titel A One Day
Walk, ontleend aan een werk

van Hamish Fulton, circa vijftig werken van Anthony
Caro, Philip King, Richard Long, Hamish Fulton,
Nicholas Pope, Barry Flanagan, Tony Cragg en Bill
Woodrow. In de jaren zestig manifesteren Anthony
Caro en Philip King zich met abstracte, kleurrijke
sculpturen in staal, plastic en hout. Caro’s leerlingen
Barry Flanagan, Richard Long, Hamish Fulton en
Bill Woodrow reageren op het formalisme van hun
voorgangers door in hun werk meer de nadruk te
leggen op het concept, het proces en de omgeving.
Ook Tony Cragg vindt de heersende minimalistische
tendensen te beperkt en geeft weer ruimte aan subjectieve, door het materiaal opgeroepen associaties.
Nicholas Pope keert net als Long en Fulton de stad
de rug toe en richt zich op materialen uit de natuur.
De Antwerpse kunstenaar, theatermaker en beeldend kunstenaar Jan Fabre tekende honderden
bladen vol met insecten en spinnen, ook maakte hij
kwetsbare insectensculpturen. Hij beziet de wereld
van de insecten niet als een entomoloog, maar hij
verbeeldt de verschijnselen van de natuur, van leven
en dood. Deze fascinatie is een rode draad gebleven
door zijn hele werk.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespecialiseerd in de geschiedenis van de kunst van de negentiende
en twintigste eeuw.
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stadswandeling

Tuinwijk
zondag 30 maart
14.00 - 16.00 uur
€ 11,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Moesstraat, voor de
Flankeurspoort
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
Als de wandeling is volgeboekt
en alleen bij voldoende belangstelling gaat om 11 uur ook een
wandeling van start.
14

In drie – streng van elkaar gescheiden – buurten
bood Tuinwijk ooit onderdak aan socialisten, gereformeerden en katholieken. Iedere stroming had zijn
eigen winkels, kerk en school. In Tuinwijk hebben
drie woningbouwverenigingen gebouwd: Concordia,
Patrimonium en Samenwerking. Dat leidde tot uiteenlopende vormen van architectuur, onder anderen van Van Elmpt, Van Wijk en Broos en Kuiler &
Drewes.

gekomen. Hoogste tijd voor een rondgang door
Tuinwijk. De wandeling is interessant voor zowel de
Stadjers als de nieuwe wijkbewoners.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.

Tuinwijk, opgezet als een tuinstad, heeft een
rijke geschiedenis. Achter de straatnamen
Bessemoerstraat en Studentenlaan schuilen fraaie
verhalen. De Moesstraat dankt haar naam aan de
zogeheten moeskers. Op de Noorderbegraafplaats
staan een aantal interessante grafzerken. En de
Flankeurspoort heeft een bijzondere, tevens mysterieuze gevelsteen. Kortom, er is veel te zien in
Tuinwijk.
De afgelopen jaren is de wijk grondig gerenoveerd
en gerestaureerd. Er zijn veel nieuwe bewoners

Flankeurspoort, Groningen
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stadswandeling

Langs architectuur, door parken,
over kerkhoven
Wandeling door Hoogezand-Sappemeer
zondag 13 april
14.00 - 16.00 uur
€ 11,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt treinstation
Hoogezand-Sappemeer
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
Als de wandeling is volgeboekt
en alleen bij voldoende belangstelling gaat om 11 uur ook een
wandeling van start.

Hoogezand-Sappemeer heeft een bruisend verleden; diverse sporen getuigen daarvan. We lopen
van het treinstation naar begraafplaats De Stille
Hof. De route voert langs uiteenlopende bezienswaardigheden: markante gebouwen, grote en
kleine sculpturen, bijzondere grafzerken en veel
groen. Naast fraaie Amsterdamse School-panden
zijn er gebouwen in de stijl van de Art Nouveau. In
het Oosterpark vormen groen, waterpartijen en
architectuur samen een harmonieus geheel. Het
Oosterpark en begraafplaats De Stille Hof zijn ontworpen door de bekende tuinarchitect Jan Vroom.
De familie Smit was actief in de scheepsbouw: ze
bezat een scheepswerf en een machinefabriek
in Hoogezand. Het familiegraf op de Nederlands
Hervormde begraafplaats bestaat uit 18 gietijzeren
grafzerken. Omdat de zerken naar boven spits toe-

T. Rozema en K. Westerman, Villa aan de Noordersingel in
Hoogezand, 1933 (foto: Harry Brouwer)

lopen worden ze in Hoogezand-Sappemeer ‘puntpoalen’ genoemd.
Tegenover de begraafplaats, in de Meint
Veningastraat, prijkt het monumentale beeldhouwwerk De Boeg. Het beeld staat ongeveer op de plaats
waar vroeger het Kieldiep in het Winschoterdiep
uitmondde. Diepen werden uitgegraven, werden
vervolgens gedempt. In 1971 vonden de zogeheten
Foetsiekanaalfeesten plaats. Meer weten? Loop dan
mee: duik in het verleden, en loop door het heden
van Hoogezand-Sappemeer.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.
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excursie

Bewaarde bodemvondsten
Het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis
zaterdag 15 maart
13.00 uur vertrek Groningen
Hoofdstation
13.15 uur vertrek Postillion Hotel
Haren
thuiskomst 18.00 uur
€ 55,00 (inclusief vervoer touringcar, rondleiding, high tea in Gasterij
Het Theehuis)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
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Bij de aanleg van een woonwijk of een weg moet de
bodem tegenwoordig vooraf worden onderzocht
op archeologische sporen. Dit onderzoek verloopt
in een aantal stappen. Door middel van een bureauonderzoek wordt gekeken of er een gerede kans
bestaat op oude bewoningssporen. Vervolgens
wordt er proefonderzoek verricht, meestal in de
vorm van boringen. Als er sporen en vondsten aan
het licht komen, kan besloten worden om het stuk
grond te sparen. Is dit niet mogelijk, dan wordt er
opgegraven, gewoonlijk door een opgravingsbedrijf.
De sporen worden getekend en de vondsten verzameld. Binnen twee jaar wordt hierover een rapport
geschreven.
De vondsten uit Groningen, Friesland en Drenthe
worden vervolgens overgedragen aan het Noordelijk
archeologisch Depot (NAD), dat sinds 1997 is gevestigd in Nuis. Daar worden de vondsten ingeschreven
en opgeborgen in grote loodsen. Zo liggen er nu een

paar miljoen objecten, verdeeld over ruim 180.000
inventarisnummers: van vuurstenen werktuigjes uit
de eindfase van de laatste IJstijd, tot Bronstijd-urnen
uit Drenthe, benen gebruiksvoorwerpen uit terpen
en wierden en gedraaid aardewerk uit kloosters en
vroege steden. Alle vondsten zijn eigendom van de
afzonderlijke provincies. Ze zijn toegankelijk voor
onderzoek en worden in bruikleen gegeven aan
musea of uitgeleend voor tijdelijke exposities.
Het NAD heeft drie kerntaken. De eerste is duidelijk: het zorgvuldig opslaan en beheren van de
archeologische vondsten uit de drie noordelijke
provincies. De tweede taak van het depot geeft zin
aan dit opbergen: het toegankelijk maken van de
vondsten en vondstgegevens voor geïnteresseerden.
De derde taak is afgeleid van de tweede: het depot
als vraagbaak op het gebied van archeologische
vondsten.
Archeoloog/beheerder Ernst Taayke gunt Kunst in
Zicht deze middag een kijkje achter de schermen.
Na het bezoek aan het NAD in Nuis drinken we een
high tea in Gasterij Het Theehuis in Midwolde.
Ernst Taayke is archeoloog en beheerder van het
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.
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Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis
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xx
excursie

Parels in het Emsland
Schloss Clemenswerth - Stift Börstel
zondag 18 mei
vertrek Groningen Hoofdstation
8.00 uur
Postillion Hotel Haren 8.15 uur
thuiskomst 19.00 uur
€ 75,00 (inclusief vervoer touringcar, entrees, rondleiding, lunch,
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
18

Net over de Duitse grens, op nog
geen twee uur rijden van Groningen
bevinden zich enkele fraaie bezienswaardigheden. Omdat zij zonder
eigen vervoer moeilijk te bereiken
zijn besloot Kunst in Zicht een bustocht te organiseren langs twee culturele hoogtepunten in het Emsland.
Schloss Clemenswerth
Johann Conrad Schlaun, Jachtslot Clemenswerth, 1737-49, Sögel
In 1736 liet de keurvorst en aartsbisschop Clemens August bij Sögel een jachtslot
hoge geestelijken, diplomaten) ondergebracht konbouwen. Hij gaf de opdracht aan de Westfaalse
den worden. In een van de paviljoens is de slotkapel
architect Johann Conrad Schlaun, bekend van vele
gehuisvest, die wel wordt beschouwd als het noorbarok-ontwerpen in het Münsterland. Tussen 1737
delijkste voorbeeld van een Rococo-kapel. Bij het
en 1749 ontstond zo in de bosrijke omgeving Schloss
aangrenzende kapucijnenklooster hoort een tuin die
Clemenswerth, een straalsgewijs opgebouwd combijzonder is door de 250 jaar oude en zeer speciaal
plex bestaande uit het centrale keurvorstelijke vergesnoeide taxushaag. In de overige gebouwen is
blijf met daaromheen acht kleinere paviljoens waarin
onder meer porselein, keramiek en kunstnijverheid
de jachtgasten van de keurvorst (vorsten, graven,
te zien.

Stift Börstel
Van Sögel zakken we vervolgens af naar de omgeving
van Haselünne, waar we een kloostercomplex gaan
bezichtigen. Verscholen in een uitgestrekt bosgebied
ligt het vrouwenklooster Stift Börstel, dat bij het
bisdom van Osnabrück behoorde en al in bronnen
uit 1246 wordt vermeld. De stiftsdames, vroeger
allen van adellijke afkomst, leefden de regels van
de Cisterciënzer orde na, die een terugtrekking in
eenzaamheid en afzien van wereldlijke behoeften
voorschreef. De rustige soberheid van de stiftskerk

en de veertiende-eeuwse kruisgang ademen dit
religieuze gevoel uit. De vroeg-gotische kapel met
kruisribgewelf is opgedeeld in een onder- en bovenkerk, en een vrouwenkoor. In 1963 ontdekte men
in de altaartafel bij toeval enkele zeer bijzondere
dertiende- en veertiende-eeuwse beelden, onder
meer een Madonna, een Sint-Anna-te-Drieën en
een zittende Man-van-Smarten. Ook een wandeling
rond de kerk, onder de eeuwenoude linden, langs de
rustieke vakwerkgebouwen en door de gemengde
groente-bloementuin is de moeite waard.
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Stift Börstel
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EXCURSIE

Weimar - Dessau
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woensdag 4 juni tot en met
zondag 8 juni
vertrek Groningen Hoofdstation
7.00 uur
Postillion Hotel Haren 7.15 uur
thuiskomst circa 21.00 uur
€ 575,00 (inclusief vervoer touringcar, 4 hotelovernachtingen
met ontbijt en diner, entrees,
rondleidingen; exclusief verplichte
annuleringsverzekering en bagageverzekering)
toeslag eenpersoonskamer
€ 75,00 voor vier nachten
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
Inschrijving mogelijk tot uiterlijk
1 april 2014

‘De ware reiziger heeft geen reden nodig om op reis
te gaan’, beweerde Johann Wolfgang von Goethe.
Volgens die opvatting zijn de deelnemers aan de
excursies van Kunst in Zicht dus geen echte reizigers, want er is altijd een aanleiding om ergens heen
te reizen. Het zijn de mijlpalen uit de kunstgeschiedenis die ons ergens heen lokken. Dit keer voert
onze reis onder meer naar Weimar, waar Goethe
woonde. Het is ook de plaats waar de Belgische
kunstenaar Henry van der Velde tussen 1902 en
1917 verbleef en in 1908 zijn Kunstgewerbeschule
stichtte. Dat was de voorloper van het Bauhaus dat
Walter Gropius in 1919 oprichtte. Deze kunstopleiding vormt de rode draad door de excursie die Kunst
in Zicht in het Pinksterweekend houdt.
Fagus-fabriek in Alfeld
Op de heenweg onderbreken we de reis met een
bezoek aan de beroemde Fagus-fabriek in Alfeld,
die in 2011 op de Werelderfgoedlijst werd gezet
en daarmee tot de 38 UNESCO-monumenten in
Duitsland behoort. Het is het eerste project van

de oprichter van het Bauhaus, Walter Gropius. De
vooruitstrevende en vernieuwingsgezinde fabrikant
van schoenleesten Carl Benscheidt gaf de destijd
nog jonge architect de opdracht. De constructie van
glas en staal verleent het gebouw een gewichtloze
elegantie, die zeer ongebruikelijk was voor fabrieken
in die tijd. Al sinds 1946 staat het fabrieksterrein
onder monumentenzorg. Tussen 1982 en 2002 werd
de hele fabriek grondig gerestaureerd, waardoor het
vandaag de dag in betere conditie verkeert dan ooit.

Henry van der Velde, Bauhaus, Weimar, 1907

Henry van der Velde, Haus Hohe Pappeln, trappenhuis,
Weimar, 1908

Bauhaus in Weimar
In Weimar brengen we een
bezoek aan de voormalige
Kunstnijverheidsschool en het
Bauhaus. Beide gebouwen werden
ontworpen door de Belgische
architect Henry van der Velde. De
modelwoning Haus am Horn werd
gebouwd ter gelegenheid van de
eerste Bauhaus-tentoonstelling
van 15 augustus tot 30 september
1923. Ontwerper was Georg
Muche en de uitvoering lag in
handen van Walter March en het
architectenbureau van Walter
Gropius. Het huis was echt een
‘Gesamtkunstwerk’, waaraan alle
afdelingen van het Bauhaus hun
bijdrage hadden geleverd. Ook
bezoeken we het voormalige
woonhuis van Van der Velde, Hohe
Pappeln, waar we op de bel-etage
een woonkamer, eetkamer en
werkkamer kunnen bezichtigen.
De kamers zijn ingericht met
meubels die Van der Velde in 1904
ontwierp voor de familie Von
Münchhausen.

Walter Gropius, Bauhaus, Dessau, 1926

Bauhaus in Dessau
Ook In de voormalige residentiestad Dessau treffen we een rijke culturele historie aan, met sporen
van beroemde personen, zoals Moses Mendelssohn,
Kurt Weil, Johann Wolfgang von Goethe en Walter
Gropius. Vooral door de vestiging van het Bauhaus
in 1925 werd Dessau wereldberoemd. Het schoolgebouw van het Bauhaus, ontworpen door Walter
Gropius, is een van de bekendste architectuurmonumenten van de twintigste eeuw en staat, samen
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meesters Kandinsky/Klee, Feininger, en Muche/
Schlemmer, die Gropius ontwierp in 1925-1926.
• De woonwijk Törten (1926-1928), ontworpen
door Gropius en Hannes Meyer,
• Het restaurant Kornhaus (1929-1930) van Carl
Fieger (1929-1930), dat schitterend is gelegen aan
de Elbe.
Het Wörlitzer Gartenreich
In de nabije omgeving van Dessau vinden we het
zogenaamde Wörlitzer Gartenreich. Op een oppervlakte van 142 km² treffen we een schitterend
totaalkunstwerk van tuinen, landschapsparken
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Walter Gropius, Huis van László
Moholy-Nagy en Lyonel Feininger,
Dessau, 1926

met vele andere Bauhaus-projecten, inmiddels op de
werelderfgoedlijst van UNESCO. Gebouwd volgens
het principe ‘forms follows function’ bezit het uit
staal, beton en glas opgetrokken geheel een prachtige transparantie.
In Dessau bezoeken we (wijzigingen voorbehouden):
• Het Bauhausgebouw van Walter Gropius (19251926), dat nog steeds in gebruik is als school,
• De woonhuizen annex ateliers van de leer-

Schloss Oranienbaum

arm van de Elbe. Later werd dit park uitgebreid met
de zogenaamde ‘Wörlitzer Anlagen’. Deze tuinen
worden doorsneden door kanalen waarop bezoekers kunnen roeien. Her en der zijn romantische
gebouwtjes verrezen, zoals het Nymphäum, het
Pantheon, de Floratempel, de Villa Hamilton op een
kunstmatig vulkaaneiland en het Gotisches Haus. Zo
ontstond een opvoedkundig-utopisch programma,
met hier en daar romantische trekjes. Het verenigt
verschillende elementen van de Verlichting in zich,
zoals de moraalfilosofie van Anthony Ashley Cooper,
de 3de graaf van Shaftesbury en Jean Jacques
Rousseau, en de architectuur en iconografie van de
landschapsparken in Engeland. Een en ander wordt
verbonden met de gedachtewereld van Johann
Wolfgang von Goethe en de ontluikende Duitse
Romantiek.
Wörlitzer Gartenreich, Meer met
slot en Gotische kerk op de achtergrond

en paleizen aan. Deze eerste Engelse landschapstuin op het Europese vasteland is volgens de
Werelderfgoedcommissie van de UNESCO ‘een
uitstekend voorbeeld van de vertaling van de filosofische principes van de verlichting in een landschapsinrichting die kunst, onderwijs en economie harmonisch met elkaar verbindt’.
Het landschapspark is in hoofdzaak tussen 1760 en
1830 gerealiseerd. De tuin loopt van Schloss Wörlitz
naar de overzijde van de Wörlitzer See, een oude
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Organisatie
Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich
toe op het verbreiden van kennis
over beeldende kunst, architectuur en
archeologie om de ontwikkeling van
belangstelling voor kunst bij zoveel
mogelijk mensen aan te moedigen.
Daartoe organiseert Kunst in Zicht
lezingen, wandelingen en excursies,
waarin zowel historische als actuele
onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht
wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. Alle lezingen, wandelingen
en excursies worden verzorgd door
deskundige docenten, voor het
merendeel kunsthistorici, historici en
archeologen.
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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 inschrijfformulier in het programmaboekje in te
vullen en te versturen naar Stichting
Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701BD
Groningen.
• 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 volgeboekt. 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 gespecificeerde rekening. 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 doorgaan, krijgen de deelnemers hiervan
bericht in de week voor de geplande
aanvangsdatum. Het reeds betaalde
bedrag wordt uiteraard teruggestort.
Afzeggen door deelnemers kan tot 21
dagen voor aanvang van het programmaonderdeel. Het reeds betaalde
geld wordt 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 ontvangt 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 georganiseerd. Daarnaast ontvangen zij
automatisch halfjaarlijks het programmaboekje met het complete overzicht
en eventuele aanvullende informatie
over de activiteiten van Kunst in
Zicht. Voorts krijgen 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 aanmeldingsformulier achter in het boekje
in te sturen. Voor informatie kunt u

zich richten tot Pia Folkers, tel (050)
318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur
rechtstreeks / buiten deze uren via
het antwoordapparaat; 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 is een groot aantal sprekers
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 bellen u dan zo spoedig mogelijk
terug).

Inschrijfformulier

Nr.

Titel activiteit

Vol
tarief

Gereduc.
tarief *

Let op: per persoon een inschrijfformulier
invullen en versturen!

A14101 De groene fee, muze van de kunsten

€ 11,00

€ 10,00

A14102 De Zijderoute

€ 11,00

€ 10,00

titel/aanhef:

A14103 Aan de oorsprong van de Grand Tour: Aernout van Buchel in Italië

€ 11,00

€ 10,00

achternaam:

A14104 De reis van Odysseus in het Italië van de zestiende eeuw

€ 11,00

€ 10,00

A14105 De taal van inspiratie

€ 11,00

€ 10,00

A14106 Het Bauhaus 1919-1933

€ 22,00

€ 20,00

A14107 Kunst op straat

€ 11,00

€ 10,00

A14108 Capita Selecta uit de moderne beeldhouwkunst

€ 33,00

€ 30,00

A14109 Wandeling door Tuinwijk

€ 11,00

€ 10,00

A14110 Wandeling door Hoogezand-Sappemeer

€ 11,00

€ 10,00

A14111 Bewaarde bodemvondsten: het Noordelijk Archeol. Depot in Nuis € 55,00

€ 50,00

A14112 Parels in het Emsland: Schloss Clemenswerth, Stift Börstel

€ 75,00

€ 70,00

A14113 Weimar-Dessau

€ 575,00 € 550,00

A14114 Toeslag éénpersoonskamer

€ 80,00

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.
Na ontvangst van uw inschrijfformulier sturen wij u
een factuur, die tevens uw inschrijfbewijs voor onze
activiteiten is.
Datum				
Handtekening

€ 80,00

* Voor donateurs wordt een korting op lezingen, wandelingen, fietstochten, cursussen en excursies toegepast.

Kruis
aan
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Verantwoorde overdracht van vermogen
U heeft uw vermogen zorgvuldig opgebouwd. Of
het nu gaat om familiekapitaal, door uzelf vergaard
vermogen of een mooi schilderij. Het is uw bezit waar
u de verantwoordelijkheid en zorg voor heeft. Een
goede estate-planning is gezien de steeds wijzigende
regelgeving geen overbodige luxe. Daarmee legt u, als
aanvulling op uw financiële planning, uw wensen ten
aanzien van uw nalatenschap vast. Notaris mr Heribert
Delicaat is estate-planner en zoekt samen met u naar
de best passende fiscale constructie van schenking en
vererving, nu en in de toekomst. Desgewenst komt
hij voor een oriënterend gesprek bij u thuis. Maakt u
daarvoor een afspraak?

Mr H.E. Delicaat, notaris/estate-planner, Brink 21, 9461 AR Gieten
0592-261217 kantoor@notariaataaenhunze.nl www.notariaataaenhunze.nl

x

xx donateur...
Word nu

Ja,
ik word donateur

titel/aanhef:

Kunst in Zicht

achternaam:

Postbus 1181

voorletters:
tussenvoegsel:

9701 BD Groningen

straat:

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 aanmeldingsformulier in
te vullen en naar ons op te sturen.

postcode:
plaats:
telefoon:
e-mail adres:
bankrekening (IBAN):
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Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzichtgroningen.nl

