
 

PROGRAMMA NAJAAR 92 

 

Lezingen 

Wandelingen 

Excursies 

Historie 

Steden 

Beeldende Kunst 

Architectuur 

Archeologie 



 

Stichting Kunst in Zicht 

Postbus 1181 

9701 BD Groningen 

Postgiro 4970581 

Administratie: 

Centrum voor Amateurkunst 

Noorderbuitensingel 11 

9717 KK Groningen 

tel 050-719600 

Het bureau is geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 13.00 

uur. | 

Buiten kantooruren tel 050-141638/254485 

Inschrijving: 

Athena's Boekhandel 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

9712 EL Groningen 

tel 050-125593 

Zondagmiddaglezingen: 

Centrum Beeldende Kunst (Cultuurcentrum De Oosterpoort) 

Trompsingel 27 

9724 CW Groningen 

tel 050-680160 

Kunst in Zicht is aangesloten bij de Algemene Groningen Informatie (AGI). In de hele 

provincie staan bij alle Openbare Bibliotheken en VVV's terminals, waar informatie 

over het programma van de stichting opgeroepen kan worden onder het nummer *786#.
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De activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden mede mogelijk gemaakt door 

Athena's Boekhandel, Groningen. 



 

PROGRAMMA OVERZICHT 

KUNST IN ZICHT 

SEPTEMBER - DECEMBER 1992 

Groningen, juli 1992 



 

HET NIEUWE NAJAARSPROGRAMMA 

Voor u ligt het programmaboekje van de Stichting Kunst in Zicht voor het najaar van 

1992. Kunst in Zicht start het nieuwe cursusjaar met een gevarieerd aanbod van 

lezingen, stadswandelingen en excursies op het gebied van beeldende kunst, 

architectuur, archeologie en toegepaste kunst. 

Evenals voorgaande jaren begint het seizoen met een aantal lezingen gewijd aan 

belangrijke culturele centra in Europa. Dit jaar zijn dat Berlijn, Rome en Praag (zie p. 

13, 14 en 15). 

Zoals gebruikelijk sluiten bepaalde onderdelen aan bij actuele evenementen. Zo zal er 

een tweetal lezingen gegeven worden over Gerrit Rietveld, gevolgd door een excursie 

naar de tentoonstelling over deze architect in het Centraal Museum te Utrecht (zie p. 

26 en 27). Voorts wordt er een lezing gehouden over en een bezoek gebracht aan de 

GKK-tentoonstelling in de Aa-kerk (zie p. 22). Naar aanleiding van de expositie "Oude 

ikonen uit Nederlands bezit" in het Catharijneconvent wordt een lezing gehouden over 

Russische ikonen (zie p. 25). 

Stadswandelingen zijn inmiddels een vertrouwd onderdeel in het programma. Dit 

najaar voeren de wandelingen onder andere langs hofjes, kerken en Art Nouveau-

panden (zie p. 9, 12 en 16). 

Wegens de grote belangstelling voor dagtochten worden in het najaar vier excursies 

georganiseerd (zie p. 11, 22, 24 en 27). Zij zijn alle gekoppeld aan lezingen, maar het 

is ook mogelijk om alleen aan de excursies deel te nemen. In verband met de verwachte 

grote toeloop is tijdige opgave zeer gewenst. 

Doelstelling 

De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende 

kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van artistieke belangstelling 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 gegeven door deskundige docenten, 

voor het merendeel kunsthistorici en archeologen. Bij ieder programmaonderdeel 

ontvangt de deelnemer schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De lezingen 

worden geïllustreerd met dia's. 
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Bestuur: Dr J. de Jong, voorzitter 

Mw drs J. Schoenmaker, secretaris 

A. Kamsma, penningmeester 

Mw drs C. ten Bruggencate 

Mw drs E. Keuper 

Mw drs D. de Vries 

Mw drs I. Wijkel 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en excursies kan op twee manieren 

geschieden: 

- schriftelijk via het inschrijfformulier en storting van het verschuldigde bedrag 

onder vermelding van het volgnummer van het programmaonderdeel op 

gironummer 4970581 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen, tot 

uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus. 

- persoonlijk door aanmelding en betaling bij Athena's Boekhandel, Oude Kijk in 

't Jatstraat 42 in Groningen. 

Voorwaarden 

Wanneer een lezing 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 program - ma-

onderdeel. Het reeds betaalde geld wordt terugbetaald onder aftrek van 30% 

administratiekosten. Nadien is geen restitutie meer mogelijk. 

Voordelen van het donateurschap 

De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben een streepje voor. Zij ontvangen 

automatisch het halfjaarlijks programma en eventuele aanvullende informatie over de 

activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen zij kortingen van 10% op de prijzen 

van lezingen, stadswandelingen en excursies. 

Voor minimaal f 25,= per cursusjaar steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. U 

kunt dit bedrag overmaken op gironummer 4970581 ten name van de Stichting Kunst 

in Zicht, Groningen onder vermelding van 'donateur KIZ'. 
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Kortingen 

Houders van een Pas 65+, CJP-ers en studenten ontvangen eveneens een korting van 

10% op de vermelde prijzen. 

Lezingen en excursies op bestelling 

Kunst in Zicht 'verkooptz lezingen, wandelingen en excursies. 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. 

Samenstelling programma: Carolien ten Bruggencate 

Eefje Keuper 

Dineke de Vries 

Ida Wijkel 
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ZONDAGMIDDAGLEZINGEN 

Naast haar eigen vaste programma organiseert Kunst in Zicht lezingen in 

samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst. Deze zogenaamde zon- 

dagmiddaglezingen hebben betrekking op tentoonstellingen die in het Centrum 

Beeldende Kunst te zien zijn. Zij vinden plaats in het Tablinium van het CBK 

(Cultuurcentrum De Oosterpoort, Trompsingel 27). 

In de maanden september tot en met december 1992 staan in elk geval de volgende 

zondagmiddaglezingen op het programma: 

Maarten Klompien spreker: Miriam Geerts zondag 25 oktober 

John Cage, schilderkunst/tekenkunst/muziek 

spreker: Dieter Schnebel donderdag 10 september (nota bene) 

Sanne Sannes (fotograaf) spreker: Anne Karen de Boer zondag 15 november 

De lezingen duren ongeveer 45 minuten en worden gevolgd door een rondleiding. De 

toegangsprijs bedraagt f 5,= per lezing. Donateurs van Kunst in Zicht betalen slechts 

f 4,=. Voor nadere gegevens kunt u De Agenda van de Schouwburg en De Oosterpoort 

raadplegen of de Gezinsbode. 
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PROGRAMMA OVERZICHT NAJAAR 1992 (wijzigingen in het programma 

voorbehouden) 

1. Art Nouveau in Groningen stadswandeling zo 20 sep 

2. Impressionisme lezingen wo 23, 30 sep 

2A. Rotterdam excursie za 3 okt 

3. Hofjes in Groningen stadswandeling za 26 sep 

4. Berlijn lezing di 6 okt 

5. Rome lezingen wo 7, 14 okt 

6. Praag lezing di 13 okt 

7. Kerken inGroningen stadswandeling za 17 okt 

8. Velasquez-Hals lezingen di 27okt,3 nov 

9. Wie de schoen past... lezing wo 28 okt 

10. Negentiende—eeuwse 

architectuur in de stad lezing wo 4 nov 

10A. Negentiende-eeuwse 

architectuur in de stad stadswandeling za 7 nov 

11. De Ploeg lezingen di 10,17 nov 

12. Groninger kunstenaars lezing wo 11 nov 

excursie za 14 nov 

13. Conceptuele kunst lezing wo 18 nov 

13A. Bremen excursie za 21 nov 

14. Ikonen lezing di 24 nov 

15. Rietveld lezingen wo 25 nov, 2 dec 

15A. Utrecht excursie za 12 dec 

16. Kunst zien en begrijpen lezingen di 1, 8, 15 dec 

17. Arts and crafts lezingen wo 9, 12 dec 



 

1. Stadswandeling 

ART NOUVEAU IN GRONINGEN 

datum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

 

De Art Nouveau of Jugendstil ontwikkelde zich aanvankelijk binnen het bereik van de 

toegepaste kunsten. Rond de eeuwwisseling deed de stijl zijn intrede in de architectuur. 

Hij werd toen niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Lange tijd werd hij 

gezien als een louter versierende stijl. Toch .waren ook in de Art Nouveau ontwikkelde 

experimenten op ruimtelijk en constructief gebied van wezenlijk belang voor de 20ste 

eeuwse architectuur. Ook in Groningen vinden we gebouwen die in de Art Nouveau-

stijl opgetrokken zijn. De wandeling voert langs enkele fraaie voorbeelden uit deze 

periode in de architectuurgeschiedenis. Gewezen zal worden op de typische 

stijlkenmerken van de Art Nouveau, zodat u die later zelf ook kunt herkennen. 

Margriet Panman is architectuurhistoricus 
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zondag 20 september 

14.00 uur 

f 12,50 

drs Margriet Panman 

Martinitoren 

Athena's Boekhandel, Oude 

Kijk in zt Jatstraat 42 



 

2. Lezingen 

IMPRESSIONISME 

data: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

woensdag 23, 30 september 

19.30 - 21.30 uur f 25,= 

drs Dineke de Vries 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst.l De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 : 

Athena's Boekhandel,

 

< 

Oude Kijk in zt Jatstraat 42 

De naam Impressionisme wordt voor het eerst gebruikt in 1874. In Parijs exposeren 

enkele jonge kunstenaars voor wie een realistische weergave van de werkelijkheid geen 

vanzelfsprekend gegeven meer is. In plaats daarvan hebben zij indrukken van de 

uiterlijke wereld op het doek vastgelegd. 

Een kunstcriticus, die geschokt is bij het zien van deze tentoonstelling, kiest de titel van 

Monets schilderij "Impression, Soleil Levant” als kenschets voor de schilderijen, die 

volgens hem niet af zijn. De jonge kunstenaars nemen deze 'scheldnaam' over en 

noemen zich Impressionisten, omdat ze bewust zo werken. Ze willen een nieuwe 

manier van kijken ontwikkelen. 

Op de eerste avond zullen de belangrijkste vertegenwoordigers van het Impressionisme 

aan de orde komen: Manet, Monet, Renoir en Degas. De tweede avond zal in het teken 

staan van de Post-Impressionisten Seurat, Gauguin, Van Gogh en Cézanne, die van 

mening waren dat de nieuwe schildertrant teveel beperkingen oplegde. 

Aansluitend zal een excursie worden georganiseerd naar de tentoonstelling "Een 

Schone Kijk” in het Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam. Zie de volgende 

bladzijde. 

Dineke de Vries is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in moderne kunst. 
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2A. Excursie 

ROTTERDAM: IMPRESSIONISME EN ARCHITECTUUR 

datum: 

tijd: 

plaats: 

kosten: 

opgave: 

zaterdag 3 oktober 

8.15 - 20.00 uur 

NS Hoofdstation 

f 85,= 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't 

Jatstraat 42 

Vóór 20 september 
 

Op 20 september wordt in Museum Boymans van Beuningen de tentoonstelling "Een 

Schone Kijk" geopend. De titel heeft betrekking op een uitgebreid 

restauratieprogramma dat aan deze expositie is voorafgegaan. Vrijwel alle 

impressionistische schilderijen uit de collectie zijn schoongemaakt en waar nodig 

gerestaureerd. De resultaten zijn verbluffend. De kleuren stralen weer zoals ooit het 

geval moet zijn geweest. 

Om 12.00 uur begint een rondleiding, die ongeveer een uur duurt. Daarna kunt u vrij 

rondkijken in het museum. 

14.30 uur vertrekken we met de bus vanaf het museum voor een rondrit met een 

deskundige gids langs markante moderne architectuur, die de skyline van Rotterdam 

momenteel bepaalt. 

Vertrek per bus om 8.15 uur vanaf het NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling). 

Aankomst in Rotterdam omstreeks 12.00 uur. 

Vertrek uit Rotterdam rond 16.30 uur. Verwachte aankomst in Groningen 20.00 uur. 

De kosten zijn inclusief bus, entree, rondleiding, gids en begeleiding. 
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3. Stadswandeling 

HOFJES IN GRONINGEN 

data: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

zaterdag 26 september of 31 oktober 

14.00 uur 

f 12,50 per keer 

drs Minette Albers 

Martinitoren 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 
 

De stad Groningen staat bekend om haar vele hofjes, ook wel gasthuizen genoemd. Ze 

zijn te herkennen aan hun karakteristieke vorm: de huizen staan rond een binnenplaats 

of tuin en een poort geeft toegang tot de hof. Oorspronkelijk zijn de gasthuizen 

liefdadige instellingen die zich bekommeren om het lot van armen en vreemdelingen. 

Ze zijn gesticht door leden van vooraanstaande families uit de stad en liggen in de 

nabijheid van de toegangswegen aan de rand van de stad. Zo stichten Borneer Solleder 

en zijn zoon meester Albert in 1405 dichtbij de stadspoort een gasthuis voor de opvang 

van "ellendighe en arme pelegrams". Het gasthuis wordt gewijd aan de heilige 

Geertruid, patrones van de reizigers. In de loop der jaren neemt het aantal behoeftigen 

toe en biedt het gasthuis ook blinden, kreupelen, ouden van dagen en zelfs 

krankzinnigen onderdak. Na 1600 wordt het St Geertruidsgasthuis net als de meeste 

Groningse gasthuizen een bejaardenhuis. De stadswandeling voert langs een vijftal in 

oorsprong middeleeuwse hofjes in de Groningse binnenstad, waaronder het St. 

Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis en het Heilige Geestgasthuis. 

Minette Albers studeerde kunstgeschiedenis en mediaevistiek. Zij is gespecialiseerd 

in de kunst en cultuur van de middeleeuwen. 



 

4. Lezing 

BERLIJN 

 

datum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

dinsdag 6 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

f 12,50 

drs Roberta Hilbrandie 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 
 

Kar! Frietlrich Schinkel 

In het begin van de 19de eeuw lukt het de Duitse romantische bouwmeester Karl 

Friedrich Schinkel "Berlin in eine Stadt der Schönheit umzugestalten". Uiteraard 

gelden zijn persoonlijke kwaliteiten als architect. Daarnaast heeft Schinkel echter de 

wind mee op cultureel, maatschappelijk en politiek terrein. Al vanaf 1740 floreren de 

kunsten in de Duitse staten door de persoonlijke bemoeienissen van opdrachtgevers 

met kunstenaars. Het optimale werkklimaat dat hierdoor ontstaat zal tot 1860 stand 

houden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de uitverkoren kunstenaars in deze 

periode in hoog aanzien staan. Dankzij de bouwmeesters onder hen verkrijgen de 

belangrijkste steden in Duitsland in een tijdsbestek van 120 jaar de allure, waardoor zij 

nu nog steeds zo'n aantrekkingskracht hebben. 

Schinkels oeuvre zal tegen de historische achtergrond van diverse ontwikkelingen in 

deze belangrijke periode bekeken worden. De meeste van zijn gebouwen bevinden zich 

in het vroegere Oost-Berlijn. 

Roberta Hilbrandie is kunsthistoricus. Zij is werkzaam voor de Stichting Schone 

Kunsten in het Drents Museum in Assen en als inventarisator van het kunstbezit van 

oude Groninger kerken. 
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5. Lezingen 

ROME, DE EEUWIGE STAD 

 

data: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

woensdag 7, 14 oktober 

20.30 - 22.15 uur (let op! gewijzigde tijd) 

f 25,= 

drs Jeltina Schoenmaker 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

Athena's Boekhandel 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Rome, de hoofdstad van Italië, is wel het grootste monument van de we-

reldgeschiedenis genoemd. Wat men ook van deze beschrijving denken mag, vast staat 

dat Rome talloze schatten uit alle westerse cultuurperiodes herbergt. Dit maakt deze 

wereldstad niet alleen uniek, maar ook verwarrend. Men zou zelfs kunnen zeggen dat 

er in plaats van één enkel Rome, méér Romes bestaan. Zo is er het antieke Rome van 

de Etrusken en de Romeinen (Forum Romanum, Colosseum, Via Appia Antica en de 

wereldberoemde collecties kunstschatten in verscheidene musea), het Rome van de 

Pausen (Vaticaanstad met de Sint Pieter), het Rome van de Renaissance en de Barok 

(de Trevi-fontein, beroemde kerken en de werken van Michelangelo, Caravaggio en 

Bernini) en het moderne Rome vanaf de 18de eeuw (Spaans^ trappen en de 

bouwwerken van Mussolini). 

Om u wegwijs te maken in deze fascinerende stad zult u op twee avonden kennismaken 

met tal van bekende en minder bekende bezienswaardigheden. Behalve aan de 

geschiedenis van de kunst zal ook aandacht besteed worden aan de veelzijdige keuken 

van Rome. 

Jeltina Schoenmaker is kunsthistoricus en archeoloog. Zij is gespecialiseerd in de 

Italiaanse cultuur. 
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6. Lezing 

PRAAG 

datum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

dinsdag 13 oktober 

19.30 - 21.30 uur 

f 12,50 

drs Garmt Haakma 

 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Toen Praag rond het jaar 1500 in financieel, cultureel en politiek opzicht de toon aangaf 

in Europa, toen Karei IV zijn vermaarde universiteit stichtte en Praag uitbouwde tot 

een moderne stad, liep, volgens de overlevering, in datzelfde Praag de Golem door de 

stegen van de Joodse wijk Josefov. Tegelijkertijd stroomde het donkere water van de 

Moldau om de ongenaakbare rots Vysehrad. 

Nog steeds ademt Praag de sfeer van grootse cultuur, welvaart en vergane glorie. Nog 

steeds vormen de donkere stegen van de binnenstad de achtergrond voor het optreden 

van de legendarische Ridders van Blanik en nog steeds stroomt de Moldau -altijd 

dezelfde, altijd anders- door Praag, dat sinds kort weer mag meedoen met het rijke 

leven van Europa. 

De lezing geeft een introductie in de geschiedenis, de legenden en de bouwkunst van 

de mooiste stad van Midden-Europa. 

Garmt Haakma is historicus. Hij begeleidt reizen naar Praag. 
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7. Stadswandeling 

KERKEN IN DE STAD GRONINGEN 

datum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

zaterdag 17 oktober 

14.00 uur 

f 12,50 

drs Egbert van der Werff 

Jozefkerk, Radesingel 2 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42  

Deze stadswandeling begint bij de Jozefkerk aan de Radesingel, een neogotische kerk 

van de architect Cuypers uit 1887. De versiering en inrichting weerspiegelt de 

katholieke devotie en eredienst, waarin de eucharistie een belangrijke plaats inneemt. 

Daarna gaan we terug in de tijd. De Martinikerk en de Der Aa-kerk zijn in de 

middeleeuwen gebouwd als katholieke kerken. In het interieur van de Martinikerk zijn 

middeleeuwse muurschilderingen te zien. Het gebouw toont ook nog duidelijk sporen 

van de tijd dat het als protestantse kerk dienst deed. De bouwgeschiedenis van deze 

belangrijkste kerk in Groningen is vooral vanaf de kant van het Martinikerkhof goed 

af te lezen aan het gebouw. 

De derde kerk, die op deze stadswandeling aangedaan wordt, is die op het Nieuwe 

Kerkhof aan de Nieuwe Boteringestraat. Deze protestantse kerk, die in 1660-1664 werd 

gebouwd, wijkt met zijn vierkante ruimte af van de middeleeuwse kerkbouw. De 

centraalbouw was namelijk geschikter voor de protestantse diensten, waarin de 

verkondiging vanaf de kansel zo belangrijk was. 

Egbert van der Werff is historicus. Hij publiceert regelmatig over Groningse 

onderwerpen. 
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8. Lezingen 

VELAZQUEZ - HALS 

Deze twee avonden zijn gewijd aan twee schilders die in dezelfde tijd werkten, maar 

eikaars werk waarschijnlijk nooit hebben gezien. Frans Hals werd geboren tussen 1580 

en 1585 vermoedelijk in Antwerpen. Nadat die stad in 1585 door de Spaanse stadhouder 

werd ingenomen vestigde Frans Hals zich in Haarlem, waar hij zich vanaf 1616 tot een 

gewaardeerd meester ontwikkelde. Omdat zijn financiële omstandigheden wisselvallig 

waren, kreeg hij vanaf 1662 een jaargeld van de stad Haarlem. Hals werd in 1666 

begraven in deze stad. 

Diego Velasquez werd in 1599 geboren in Sevilla, een stad die teerde op de import van 

goud uit de Amerikaanse koloniën. In 1623 vertrok hij uit zijn geboortestad om 

hofschilder van de Spaanse vorst te worden. Hij klom op tot vooraanstaand hoveling en 

werd in 1659 in de adelstand verheven. Hij overleed op 6 augustus 1660. 

Beide schilders maakten portretten van de machtigen van hun land: Hals schilderde de 

gezeten burgerij van Haarlem, Velazquez maakte zeer representatieve statieportretten 

van de Spaanse Habsburgers. Hals schilderde mensen die van de ene dag op de andere 

schatrijk waren geworden, Velazquez portretteerde mensen die al generaties lang 

overtuigd waren van hun bijna goddelijke status. 

Door het werk van beide schilders te vergelijken hopen we een indruk te krijgen van de 

barokke stijl die beider werk verbindt en oog te krijgen voor de opmerkelijke verschillen 

die voortvloeien uit de zeer uiteenlopende omstandigheden en ambities van beide 

meesters. 

Yke Kramer is historicus en kunsthistoricus. 
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data: tijd: 

Fkosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

dinsdag 27 oktober, 3 november 

19.30 - 21.30 uur 

f 25 = 

drs Yke Kramer 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

Athena’s Boekhandel, 
Oude Kiik in ’t Jatstraat 42 



 

datum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

woensdag 28 oktober 

19.30 - 21.30 uur f 

12,50 

drs Dineke de Vries  

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 Athena's 

Boekhandel, Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Schoenen zijn functioneel: ze dienen ter bescherming van onze voeten. Maar dat niet 

alleen. Naast het feit dat zij al heel lang als een modieus onderdeel van de garderobe 

gelden, worden er ook allerlei symbolische betekenissen aan schoeisel gehecht. Dat is 

van alle tijden. 

Soms is die betekenis vrij snel duidelijk, vaker echter is deze minder vanzelfsprekend. 

Zo heeft het slofje in Rembrandts "Suzanna” een geheel andere symbolische lading 

dan de slofjes in Dürers ets van de Hl. Hiëronymus of dej pantoffels die door één van 

Duane Hansons beelden gedragen worden. En de afgetrapte schoenen van Van Gogh 

zijn met een geheel andere bedoeling geschilderd dan de laarsjes van Magritte of de 

schoenen van Jopie Huisman. Aan de hand van bekende en minder bekende 

kunstenaars zal in deze lezing uitgebreid ingegaan worden op de diversiteit aan 

verborgen betekenissen die schoenen kunnen hebben. 

Dineke de Vries is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in moderne kunst. 
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9. Lezing 

WIE DE SCHOEN PAST ........  



 

10. Lezing 

 

De geschiedenis van de bouwkunst en stedebouw is het verhaal van een proces dat 

voortdurend in beweging is en veranderingen laat zien. Voor de stad Groningen geldt 

dat vooral voor het laatste kwart van de negentiende eeuw. De economische groei van 

de stad raakte vanaf 1850 in een stroomversnelling, wat gepaard ging met veranderingen 

in de bebouwing en de infrastructuur. Door maatschappelijke en industriële 

ontwikkelingen ontstonden nieuwe types gebouwen als stationsgebouwen, 

stoomgemalen, postkantoren, fabrieken, gevangenissen, winkels, kantoren en 

bankgebouwen. Voor elk bouwtype werd een passende bouwstijl gezocht en meestal 

gevonden in het verleden: de zogenaamde neo-stijlen, die teruggrijpen op vroegere 

bouwstijlen en het eclecticisme, dat meer oudere stijlen verenigt in één gebouw. 

Bekende voorbeelden in Groningen zijn onder andere het oude stadhuis, het 

Academiegebouw, het hoofdpostkantoor, het NS Hoofdstation, de schouwburg, de 

Korenbeurs en de St. Jozefkerk. Naast deze representatieve gebouwen zal ook aandacht 

worden besteed aan verschillende types woningen (van villa's tot arbeiderswoningen), 

pakhuizen, fabrieken en winkels. 

Rita Overbeek is architectuurhistoricus. Zij is als projectleider in dienst van de 

gemeente Groningen voor het Monumenten Inventarisatie en Selectie Project. 

Op deze lezing volgt een stadswandeling op zaterdag 7 november (zie volgende pagina). 
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NEGENTIENDE-EEUWSE ARCHITECTUUR IN DE STAD 

datum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

woensdag 4 november 

19.30 - 21.30 uur 

f 12,50 

drs Rita Overbeek 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 Athena's 

Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 
opgave 



 

10A. Stadswandeling 

NEGENTIENDE—EEUWSE ARCHITECTUUR IN DE STAD 

 

datum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

zaterdag 7 november 

14.00 uur 

f 12,50 

drs Rita Overbeek 

Martinitoren 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't 

Jatstraat 42 

Deze stadswandeling voert langs een aantal bekende en minder bekende gebouwen in 

de stad Groningen uit de negentiende eeuw die elk op zich eeq verschillende 

vormgeving vertonen. Doel van deze rondleiding is aandacht te besteden aan de 

uiteenlopende bouwstijlen waarin deze gebouwen zijn ontworpen en de achtergronden 

hiervan. Er wordt stilgestaan bij het oude stadhuis, het NS Hoofdstation, de koepel van 

Scholten, de Korenbeurs, de schouwburg en de watertoren aan de Noorderbinnensingel. 

Deze stadswandeling sluit aan bij de lezing 'Negentiende-eeuwse architectuur in de 

stad' van woensdag 4 november (zie vorige pagina) 
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11. Lezingen 

DE PLOEG 

 

In 1918 werd in Groningen de kunstenaarsvereniging ”De Ploeg” opgericht met het doel 

"het onontgonnen terrein van de Groninger kunstwereld te gaan bewerken". Hoewel De 

Ploeg vooral bekend is geworden om haar schilderkunst, waren ook architecten, 

schrijvers, musici en poppenspelers lid. Het werk van de leden was uiteenlopend van 

aard. Wat de schilderkunst betreft kunnen globaal gesproken twee richtingen worden 

onderscheiden: een expressionistische (Wiegers, Dijkstra, Altink, Jordens) en een 

abstracte (Alkema, Van der Zee, Werkman). 

Tijdens de eerste bijeenkomst zal worden ingegaan op het bijzondere kleurgebruik in 

het werk van de Ploegleden. Tevens zal aandacht worden besteed aan de portretkunst 

binnen De Ploeg. De tweede avond zal worden gewijd aan het werk van H.N. Werkman, 

die met zijn 'druksels' een aparte plaats inneemt in het geheel. 

Steven Kolsteren is kunsthistoricus en hoofd van de educatieve dienst in het 

Groninger Museum. 
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data: tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

dinsdag 10, 17 november 

19.30 - 21.30 uur f 25 = 

drs Steven Kolsteren 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 Athena's 

Boekhandel, Oude Kijk in 't Jatstraat 42 



 

12. Lezing en excursie 

GRONINGER KUNSTENAARS IN DE Aa-KERK 

data: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

woensdag 11 nov, zaterdag 14 nov 

19.30 - 21.30 uur 

f 25,= (incl. entree) 

drs Carolien ten Bruggencate 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42  

Voor de twaalfde keer organiseert het Groninger Kunstenaars Kollektief dit najaar een 

kunstmanifestatie in de Aa-kerk. Verdeeld over drie aaneensluitende periodes zal er 

onder andere schilderkunst, ruimtelijke vormgeving, grafiek, keramiek en fotografie 

getoond worden. Het GKK wil het werk van Groningse kunstenaars naast dat van 

collega's uit Drenthe, Overijssel en Friesland zetten. Verder zijn enkele 

kunstenaarsinitiatieven uit Nederland, Duitsland en België uitgenodigd om deel te 

nemen aan de drie tentoonstellingen. 

"GKK Aa-kunst" vormt voor Kunst in Zicht aanleiding een lezing te houden over 

Groningse kunst. Aan de hand van dia's zal daarin het werk van deelnemers aan de 

GKK-exposities besproken worden. 

Excursie: op zaterdag 14 november om 14.00 uur geeft Carolien ten Bruggencate een 

rondleiding in de tentoonstelling "GKK Aa-kunst". 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus en heeft zich gespecialiseerd in de 

moderne kunst. Zij schrijft af en toe over Groningse kunstenaars. 
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13. Lezing 

CONCEPTUELE KUNST 

datum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

woensdag 18 november 

19.30 - 21.30 uur 

f 12,50 

drs Eefje Keuper 

 

Bij sommige kunstwerken is het idee belangrijker dan het voorwerp zelf. Het scheiden 

van kunstwerk en idee bestaat al sinds Dada. Zo plaatste de dadaïst Marcel Duchamp 

in 1917 een urinoir in een museum. Het ging hem daarbij niet om de schoonheid van 

dit object, maar om de daad die hij er mee stelde. 

Ondanks Duchamp bleef kunst nog lang een zaak van met de hand gemaakte objecten 

die verhandeld en gereproduceerd konden worden. Voor veel kunst die vanaf circa 1960 

ontstond gaat dat echter niet meer op. 

Vanaf die tijd worden kunstwerken gemaakt die geen schilderijen of sculpturen zijn in 

traditionele zin. Zo ontstaan 'happenings', 'environments', 'land-art' en andere werken 

die niet meer omschreven kunnen worden als ïen object. In de lezing staan deze nieuwe 

kunstvormen centraal en wordt aandacht besteed aan de achterliggende denkbeelden, 

die onontbeerlijk zijn voor een goed begrip van deze shockerende, ironische of soms 

raadselachtige uitingen. 

Eefje Keuper is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in moderne kunst. 

De lezing vormt een goede voorbereiding op een bezoek aan het Museum Weserburg 

in Bremen (zie volgende pagina). 
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Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in zt Jatstraat 42 



 

13A. Excursie 

BREMEN: MUSEUM WESERBURG 

datum: 

tijd: 

plaats: 

kosten: 

opgave: 

zaterdag 21 november 

8.45 - 19.00 uur 

NS Hoofdstation 

f 85,= 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in zt Jatstraat 42 

vóór 8 november 
 

Sinds vorig jaar is Bremen verrijkt met het Neues Museum Weserburg. Dit museum is 

gevestigd in een aantal voormalige pakhuizen op een schiereiland in de rivier de Weser. 

Het bevat een collectie moderne kunst vanaf de jaren '60 tot heden uit Europa, Amerika 

en Japan. Museum Weserburg verschilt van andere Duitse musea voor moderne kunst 

doordat het is opgericht door particuliere verzamelaars, die elk een deel van hun 

collectie in bruikleen hebben gegeven. 

Na aankomst begint een rondleiding, die ongeveer een uur duurt. Daarna kunt u vrij 

rondkijken in het museum. zs Middags bestaat de mogelijkheid de Kunsthalle te 

bezoeken, waar een grote diversiteit aan kunst is te bewonderen, onder andere van 

Dürer, Manet, Modersohn-Becker, Beckmann en Kirchner.

 

g 

Vertrek per bus vanaf het NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling). Aankomst in 

Bremen omstreeks 11.00 uur. 

Vertrek uit Bremen rond 17.00 uur. Verwachte aankomst in Groningen 19.00 uur. 

De kosten zijn inclusief bus, entrees, rondleiding en begeleiding. 

In verband met de verwachte toeloop is tijdige opgave zeer gewenst. 
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Russische ikonen nemen in de kunstgeschiedenis een vergelijkbare plaats in met die van 

Griekse vazen, Perzische miniaturen, Gotisch glas in lood en 15de eeuwse 

Renaissanceschilderijen. 

Maar wat is een ikoon precies en hoe komt deze tot stand? Welke samen - hang bestaat 

er tussen de architectuur en het decor van een Russische kerk? Wat wordt verstaan onder 

ikonostase? 

Tijdens de lezing zal een antwoord gegeven worden op deze vragen. Daarnaast zullen 

de onderwerpen behandeld worden die op ikonen worden hpschilderd en de 

belangrijkste Russische heiligen die daarin een plaats innemen. 

Flora Markiz heeft gestudeerd aan de universiteit van Moskou en is gespecialiseerd in 

Russische ikonen. 

Wij wijzen u op de tentoonstelling ”Oude ikonen uit Nederlands bezit", die van 21 

november 1992 tot en met 31 januari 1993 gehouden zal worden in Museum Het 

Catharijneconvent te Utrecht. 
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14. Lezing 

ciatum: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

dinsdag 24 november 

19.30 - 21.30 uur f 

12,50 

Flora Markiz 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 Athena's 

Boekhandel, Oude Kijk in zt Jatstraat 42 

RUSSISCHE IKONEN 

 



 

15. lezingen 

GERRIT RIETVELD 

data: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

woensdag 25 november, 2 december 

19.30 - 21.30 uur 

f 25,= 

Coen Bekink 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in zt Jatstraat 42 

Gerrit Rietveld heeft deel uitgemaakt van "De Stijl", opgericht in 1917. Dit was een 

groep zelfbewuste schilders, beeldhouwers en architecten, die geloofde in de toepassing 

van de geometrische abstractie. 

In twee lezingen zal worden nagegaan, wat de betekenis zou kunnen zijn van Rietveld 

voor ontwerpers en vormgevers van de huidige tijd. Als leidraad zullen hiervoor 

worden gebruikt: enige van zijn nagelaten werken, zijn op schrift gestelde denkbeelden, 

de tijd en de omstandigheden waarin hij leefde en de mensen die zijn denken en werken 

hebben beïnvloed. 

Bij de eerste lezing zal de betekenis van Rietveld voor deze tijd voornamelijk worden 

onderzocht aan de hand van zijn meubelontwerpen, terwijl dit bij de tweede lezing zal 

gebeuren door middel van enige van zijn architectuuront- werpen. 

Aansluitend zal een excursie worden georganiseerd naar de Rietveldtentoon- stelling 

in Utrecht. Zie hiervoor de volgende bladzijde. 

Coen Bekink is architect en stedebouwkundige. Hij is in 1962 betrokken geweest bij 

de film die toen mét en over Rietveld is gemaakt. 
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15A. Excursie 

RIETVELDTENTOONSTELLING EN HET RIETVELD-SCHRÖDER- HUIS 

 

zaterdag 12 december  

8.15 - 18.30 uur 

NS Hoofdstation 

f 85,= 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

Vóór 28 november 

In november wordt in het Centraal Museum in Utrecht een grote tentoonstelling gewijd 

aan het werk van de Stijlarchitect Gerrit Rietveld (1888— 1964). Naast een groot aantal 

maquettes zijn er diverse meubels uit de periode 1919—1950 te zien. 

Het bezoek aan de tentoonstelling wordt gecombineerd met een rondleiding in het 

Rietveld-Schröderhuis. Indien de tijd het toelaat zal een korte tour gemaakt worden 

langs een aantal andere Rietveldgebouwen. 

I 
Vertrek per bus om 8.15 uur vanaf het NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling). 

Aankomst in Utrecht omstreeks 11.00 uur. Aangezien de maximum groepsgrootte voor 

het Schröderhuis op 12 personen ligt, zal er tussen deze beroemde woning en het 

Centraal Museum gependeld worden. 

Verwachte aankomst in Groningen 18.30 uur. 

De kosten zijn inclusief bus, entrees, rondleiding en begeleiding. 

In verband met de verwachte grote toeloop is tijdige opgave zeer gewenst. 
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datum: 

tijd: 

plaats: 

kosten: 

opgave: 



 

16. Lezingen 

KUNST ZIEN EN BEGRIJPEN 

 

In de serie "Kunst zien en begrijpen" ligt het accent op het kijken naar kunst. Het zal 

blijken dat het mogelijk is om al kijkend tot een groter begrip te komen van de diverse 

kunstuitingen. 

Na een introductie zullen de deelnemers actief bij deze lezingenserie betrok-^ ken 

worden. Aan de hand van een aantal kunstwerken zal gepraat wordeif over wat er te zien 

is, wat het voorstelt en tegen welke achtergrond de kunstwerken ontstaan zijn. Door te 

letten op elementen als kleur, lijn, vorm en compositie zal een beter zicht verkregen 

worden op de betekenis van kunstwerken. 

David Stroband is kunsthistoricus en heeft zich gespecialiseerd in moderne kunst. 
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data: tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

dinsdag 1, 8, 15 december 

19.30 - 21.30 uur 

f 37,50 

drs David Stroband 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

Athena's Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 



 

17. Lezingen 

THE ARTS AND CRAFTS MOVEMENT 

In de jaren z50 van de 19de eeuw ontstond in Groot-Brittannië een beweging die de 

aandacht vestigde op de negatieve gevolgen van de industriële revolutie. De ontstane 

kloof tussen architect, ontwerper en ambachtsman en vooral de verslechterde 

vormgeving zetten een aantal theoretici en kunstenaars aan tot pogingen de 

ambachtelijkheid in de kunst te laten herwaarderen. Onder hen bevonden zich John 

Ruskin, William Morris en Philip Webb. 

Pas in de jaren z80 van die eeuw groeide de "Arts and Crafts Movement” uit tot een 

gevestigde beweging. Haar invloed was verreikend en vooral voelbaar in de architectuur 

en de toegepaste kunst, zowel in eigen land als op het ^continent en in de Verenigde 

Staten. 

Tot in de 20ste eeuw hebben de ideeën van Ruskin en Morris de kunsttheorie beïnvloed. 

Marie-Leen Ryckaert is kunsthistoricus en doceert geschiedenis van de vormgeving 

en architectuur. 

Wij wijzen u op de tentoonstelling "Glasgow 1900", die van 20 november 1992 tot en 

met januari 1993 te zien is in het Van Goghmuseum te Amsterdam. 
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fdata: 

tijd: 

kosten: 

spreker: 

plaats: 

opgave: 

woensdag 9, 12 december 

19.30 -21.30 uur 

f 25,= 

drs Marie-Leen Ryckaert 

Tablinium, Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 Athena's 

Boekhandel, 

Oude Kijk in 't Jatstraat 42 

 



 

 



 

INSCHRIJFFORMULIER  

Ik geef mij op voor de volgende onderdelen: 

O 1. Art Nouveau stadswandeling f |2,50 

O 2. Impressionisme lezingen f 

O 2A. Rotterdam excursie f 

O 3. Hofjes in Groningen stadswandeling f 12,50 

O 4. Berlijn lezing f 12,50 

O 5. Rome lezingen f 25,= 

O 6. Praag lezing f 12,50 

P 7. Kerken in Groningen stadswandeling f 12,50 

O 8. Velasquez - Hals lezingen f 25,= 

O 9. Wie de schoen past... lezing f 12,50 

O 10. 19de-eeuwse architectuur lezing f 12,50 

O 10A. 19de-eeuwse architectuur stadswandeling f 12,50 

O 11. De Ploeg lezingen f 25,= 

O 12. Groninger kunstenaars lezing/excursie 125,= 

O 13. Conceptuele kunst lezing f 12,50 

O 13A. Bremen excursie f 85,= 

O 14. Ikonen lezing f 12,50 

O 15. Rietveld lezingen f 25,= 

O 15A. Utrecht excursie f 85,= 

O 16. Kunst zien lezingen f 37,50 

O 17. Arts and Crafts lezingen f 25,= 

Ik maak het verschuldigde bedrag uiterlijk drie weken voor aanvang over op gironummer 

4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht in Groningen. 

Naam: Mw/Dhr ________________________________   ________   

Adres: ___________________________________  _____________ __ 

Postcode: __________ Plaats: _______________________________ _ 

Telefoon: ________________________________________  ______ _____ 

Handtekening: ___________________________________________   _  

Stuur dit formulier op naar: 

Stichting Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701 BD Groningen. 

U bent ingeschreven voor een lezing, wandeling of excursie Ztxlra wij uw 

inschrijfformulier èn uw betaling hebben ontvangen. 



  

 


