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Een maat groter 

Zoals velen van u gemerkt hebben, groeide Kunst in 

Zicht het afgelopen najaar bij een aantal lezingen uit 

het Tablinum. Er kon gelukkig uitgeweken worden naar 

een zaal met een grotere capaciteit in de Oos- 

terpoort. Om verwarring over de lokatie te voorkomen 

zullen voortaan alle lezingen plaatsvinden in deze 

zogenaamde Blauwe Zaal. Tevens kon er mede 

dankzij een subsidie van het Anjerfonds Groningen 

een geluidsinstallatie aangeschaft worden. Zij zal met 

ingang van het voorjaarsprogramma in gebruik worden 

genomen. 

Vooral de onderwerpen die aansluiten bij tentoon-

stellingen van dat moment blijken erg in trek te zijn. In 

het voorjaar zijn dat achtereenvolgens de zeven- 

tiende-eeuwse marineschilderkunst (Museum Boij- 

mans Van Beuningen), Corel Willink (Museum voor 

Moderne Kunst Arnhem), Lawrence Alma-Tadema 

(Van Gogh Museum), Suze Robertson (Het Paleis Den 

Haag), Wenen 1900 (Van Gogh Museum), Wim T. 

Schippers (Centraal Museum Utrecht), Peter de Grote 

(Amsterdams Historisch Museum), Catharina de Grote 

(Nieuwe Kerk Amsterdam) en de Haagse School in 

Drenthe (Drents Museum Assen). 

Daarnaast worden er uiteraard tijdloze onderwerpen 

aangeboden, zoals twee lezingen over pelgrims-

tochten in de middeleeuwen, in het bijzonder die naar 

Santiago da Compostela. En niet te vergeten de 

stadswandelingen. 

Op donderdagochtend bieden we een vervolg op de 

cursus Nederlandse kunst die we in het najaar hielden. 

De aandacht gaat nu naar de periode vanaf de tweede 

wereldoorlog. De tweede dagcursus is gewijd aan de 

Art Nouveau en zal in vier lessen een overzicht bieden 

van deze stroming in verschillende centra in Europa. 

Excursies van Kunst in Zicht zijn eveneens zeer 

geliefd. Drie interessante tentoonstellingen, over Paul 

Signac und der Beginn der Moderne (Münster), René 

Magritte (Düsseldorf) en Corel Willink (Arnhem), zijn 

de aanleiding om al snel na aanvang van het 

voorjaarsprogramma een tweedaags reisje naar 

Duitsland te organiseren. 

Op veler verzoek organiseren we later in het voorjaar 

ook weer een meerdaagse reis naar het buitenland. Dit 

jaar is het reisdoel Barcelona, waar we per vliegtuig 

heenreizen. Het accent zal in deze excursie 

 



 

 

Marinus Boezem, Tekening voor het Gotisch groeiproject, 1990 

liggen op de Art Nouveau van Antonio Gaudi, het werk 

van Pablo Picasso en Juan Miró. 

Aansluitend bij de dagcursus en de lezing over de Art 

Nouveau bezoeken we de tentoonstelling in het Van 

Gogh Museum over Wenen rond 1900. Dat 

combineren we met het Cobra Museum in Amstelveen, 

waar in die tijd onder meer een overzichtsten-

toonstelling van Corneille te zien is. 

Tenslotte heeft Kunst in Zicht het genoegen weer een 

lezing te kunnen aankondigen van Henk van Os, 

voormalig directeur van het Rijksmuseum en inmiddels 

bekend van het televisieprogramma Beeldenstorm. 

Omdat hij een speciale band heeft met Kunst in Zicht 

wil hij graag voor ons weer eens een voordracht 

houden. Daarin zal hij ingaan op de voorstelling van de 

laatste aanwinst van het Rijksmuseum voor zijn vertrek 

als directeur: de voorbereidingen van de kruisiging op 

het zestiende-eeuwse devotie- stuk De Calvarieberg. 

De lezing zal plaatsvinden in de Aula van het 

Academiegebouw. 

Wie op de hoogte wil blijven van de actualiteit kan in 

het voorjaar dus terecht bij Kunst in Zicht. . 

Carolien ten Bruggencate december 1996 

 



 

Carel Willink 1900-1983 

dinsdag 28 januari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Rieneke Harkema 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Wie weet er eigenlijk nog dat Carel Willink (1900- 

1983) schilderijen, collages en aquarellen heeft 

gemaakt die duidelijk de invloed vertonen van het 

constructivisme? Bekend is hij immers vooral 

geworden met landschappen en figuurstukken, waarin 

een effect van vervreemding ontstaat door een 

ongewone combinatie van voorwerpen en personen, of 

juist door het ontbreken van levende wezens, wier rol 

wordt overgenomen door pseudo-klassieke beelden. 

Vanwege de onwezenlijke, vaak dreigende sfeer in 

deze schilderijen is Willinks werk in de jaren dertig met 

dat van Hynckes en Koch aangeduid als magisch-

realistisch. 

De lezing wordt gehouden naar aanleiding van de 

tentoonstelling Carel Willink 1900-1983, die te zien is 

in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Kunst 

in Zicht brengt een bezoek aan deze tentoonstelling 

tijdens het tweedaags reisje naar Duitsland (zie 

pagina's 10 en I l).De catalogus is verkrijgbaar bij 

Athena’s Boekhandel. 

Carel Willink, 

Ariadne van 

Bolivië, 1926 

Rieneke Harkema sloot haar studie kunstgeschie-

denis aan de Rijksuniversiteit Groningen af met een 

doctoraalscriptie over de Noordelijke Figuratieven. Nu 

werkt zij voor De Buitenplaats te Eelde, Museum voor 

Figuratieve Kunst. 

 



 

 

Nederlandse kunst I945-Nu 

donderdag 30 januari, 6, 13, 20 

februari en 6 maart 

10.00 - 12.00 uur 

ƒ 62,50 / ƒ 12,50 per les 

sprekers 

drs Carolien ten Bruggencate, drs 

Dineke de Vries 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Deze cursus vormt een vervolg op Nederlandse 

Kunst 1870-1940, die in het najaar 1996 op het pro- 

gramma stond, maar kan ook beschouwd worden 

als een opzichzelfstaande serie. 

Na de tweede wereldoorlog vond er een doorbraak 

plaats in de moderne kunst in Nederland. De ‘realis- 

ten’ legden het af tegen moderne stromingen die in 

het Stedelijk Museum in Amsterdam aan bod kwa- 

men. De bakens werden verzet naar abstractie en 

internationalisme. De bekende Cobra-groep werd 

na verloop van tijd opgevolgd door de zogenaamde 
Nul-beweging met figuren als Armando en 

Schoonhoven, die met ‘objectieve’ kunst 

reageerden op de expressieve spontaniteit 

van hun voorgangers. Structuralisten zoals 

Peter Struycken, Carel Visser en Ad Dek- 

kers bouwden voort op de geometrisch- 

abstracte vormentaal van het begin van deze 

eeuw. 

Tegelijkertijd manifesteerden zich kunste- 

Rob Scolte, De schreeuw, 1985 

naars op een manier die moeilijk in de bestaande 

categorieën van beeldende kunst in te passen was. 

Deze zogenaamde ‘Fluxus’-kunstenaars, onder wie 

Wim T. Schippers en Willem de Ridder, bedienden 

zich van zeer uiteenlopende werkmethodes; eigenlijk 

ging het ook meer om de ideeën dan om de realisa-

ties. De door Fluxus in de praktijk gebrachte ver-

menging van verschillende media vond navolging in de 

jaren zeventig. 

In de jaren tachtig drong het postmodernisme in de 

kunst door. Kunstenaars vonden ieder materiaal goed 

genoeg als drager van ideeën of voor de uiting van 

gevoelens en beschouwden de totale menselijke 

cultuur als inspiratiebron. Er ‘mocht’ weer geschilderd 

en gebeeldhouwd worden en de citaten uit de 

kunstgeschiedenis waren niet van de lucht. 

In de vijf lessen zullen achtereenvolgens behandeld 

worden: 

- Cobra 

- Informele kunst, Nul, Fluxus 

- Jan Dibbets, Ger van Elk 

- Nieuwe Figuratie, landschapskunst 

- Schilderkunst in de jaren tachtig 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is 

freelance schrijver en docent moderne kunst. Dineke 

de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 



 

Lof der Zeevaart 

dinsdag 4 februari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Nathan Hornstra 

Dankzij enkele groots opgezette 

tentoonstellingen in het afgelopen 

jaar (in het Mauritshuis, Rijksmu- 

seum en de Lakenhal) krijgen wij 

Ludolf Backhuysen, Storm aan een bergachtige kust plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

zo langzamerhand een aardig 

beeld van de verschillende specia- 

lisaties in de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Na 

de genre-schilderkunst (Vermeer, Steen) en de land- 

schapschilderkunst (Van Goyen) wordt nu de zee- 

schilderkunst voor het voetlicht gehaald in de grote 

tentoonstelling Lof der Zeevaart, die Museum Boij- 

mans Van Beuningen in samenwerking met de 

Gemaldegalerie in Berlijn tot stand brengt. 

In zijn gedicht ‘Het Lof der Zeevaert’ bezingt Joost 
van den Vondel in 1623 de grootse prestaties van de 

Republiek op zee. De snelle groei en grote bloei van 

de jonge Nederlandse Republiek, in de zeventiende 

eeuw de belangrijkste zee- en handelsmacht, vindt 

ook zijn weerslag in de beeldende kunst. Imposante 

zeeslagen vol kanongebulder, maar ook verstilde 

havengezichten en idyllische strandtaferelen: de Hol-

landse zeeschilderkunst is van een onuitputtelijke 

schilderkunstige rijkdom. Ook het succes van koop-

vaarders die over de wereldzeeën uitzwermen, de 

technische vooruitgang in de scheepsbouw, de fees-

telijke vlootschouwen en de zee zelf onder wisselende 

weersomstandigheden zijn onderwerpen die veelvuldig 

en op weergaloze wijze worden uitgebeeld. 

De catalogus is verkrijgbaar bij Athena’s Boekhandel. 

Nathan Hornstra is kunsthistoricus en werkt als 

conservator Oude Kunst bij de Hannema-De Stuers 

Fundatie in kasteel Het Nijenhuis te Heino. 

 

 



 

 

Suze Robertson 1855-1922 

dinsdag I I februari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Carin Westerhoud 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Suze Robertson, Pietje op boerensteel 

Het was in de vorige eeuw 

geen vanzelfsprekendheid om 

als vrouw een loopbaan uit te 

stippelen, zeker niet als het 

een carrière in de schilder- 

kunst betrof. Vrouwen wer- 

den maar mondjesmaat toege- 

laten op de kunstacademie en 

zij dienden het bij landschap- 

pen en stillevens te houden. 

Historietukken waren voor 

hen niet weggelegd, om maar 

te zwijgen van schilderen naar 

naaktmodel. 

De levensloop en het oeuvre 

van de Haagse kunstenares 

Suze Robertson is in dit licht 

gezien opmerkelijk. Als een 
van de eerste vrouwen 

schrijft zij zich in 1874 in bij de Haagse Kunstacade- 

mie. Daar voelt Suze Robertson zich aangetrokken 

tot de landschappen van de 

toen nieuwe stroming de 

Haagse School. Nadat ze de 

academie verlaat, werkt ze 

als lerares aan een meisjes- 

HBS in Rotterdam en volgt 

in de avonduren schilder- 

en tekenlessen. Robertsons 

manier van een onderwerp 

neerzetten is ongekunsteld 

en met het expressieve 

kleurgebruik onderscheidt 

zij zich van de schilders van 

de Haagse School. 

Van 14 december tot en 

met 16 februari is het werk 

van deze eigenzinnige kun- 

stenares te zien in Het 

Paleis in Den Haag, waar 

schilderijen, tekeningen, 

pastels en aquarellen wor- 

den getoond die veelal nog 

niet eerder werden geëxpo- 

seerd. De catalogus is ver- 

krijgbaar bij Athena’s Boek- 
handel. 

Carin Westerhoud studeerde kunstgeschiedenis 

en kunstbeleid in Utrecht. 

 



 

Sir Lawrence Alma Tadema 

woensdag 12 februari 

19.30 - 21.30 uur 

Negentiende-eeuwse kunst is popu-

lairder dan ooit. De impressionisten 

waren al lange tijd geliefd. Getuige de 

vele publikaties, tentoonstellingen en 

studiedagen vindt men het echter nu 

ook tijd voor een herwaardering van 

die schilders, die veel succes hadden 

in hun eigen tijd maar door de 

twintigste-eeuwse kritiek 

verwaarloosd zijn. 

Een van die kunstenaars was 

 

Lawrence Alma Tadema. In samenwerking met de 

Walker Art Gallery organiseert het Van Gogh 

Museum een overzichtstentoonstelling van zijn 

werk, die na Amsterdam ook in Liverpool getoond 

zal worden. 

Lawrence Alma Tadema (1836-1912) - vanaf 1899 sir - 

was geboren in het Friese plaatsje Dronrijp. Hij 

studeerde aan de Academie van Antwerpen en was 

vanaf 1870 werkzaam in Londen, waar hij tot een van 

de meest gevierde en ook best betaalde schil- 

Lawrence Alma Tadema, 

Zilveren liefjes, 1903 

ders van zijn tijd zou 

uitgroeien. 

Tadema’s naam wordt 

meestal geassocieerd 

met koel marmer, 

diepblauwe zeeën en 

luchtig geklede dames. 

In het Victoriaanse 

Engeland veroverde hij 

met dit poëtische beeld 

van het klassieke verle-

den de harten van de 

gegoede burgerij, die 

zich maar al te graag 

aan de ‘grandeur’ van lang vervlogen tijden wilde spiegelen. Genre-schilde- 

rijen met een historisch onderwerp waren boven- 

dien de mode van de dag. Met zijn haast fotografisch 

aandoende realisme en archeologische pretentie 

steeg Alma Tadema al snel boven zijn concurrenten 

uit. Zijn werk werd na zijn dood echter vergeten. 

De catalogus is verkrijgbaar bij Athena’s Boekhandel. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. 

Zij is freelance schrijver en docent moderne kunst. 

 



 

Münster - Farben des Lichts 

Düsseldorf - René Magritte 

Arnhem - Carel Willink 

Paul Signac, Castellane, 1902 

zaterdag 8 en zondag 

9 februari 

vertrek zaterdag 7.00 uur 

terugkomst zondag 19.00 uur 

instapplaatsen 

Groningen NS Hoofdstation 

Met een tweedaags reisje biedt Kunst in 

Zicht de mogelijkheid om drie interes- 

sante tentoonstellingen over moderne 

kunst te bezoeken. 

Zaterdag 8 februari 
(bij de fietsenstalling) Haren, Motel 

Assen, Motel 

kosten ƒ 265,00// 250,00 voor 

donateurs (inclusief vervoer per 

luxe touringcar, overnachting met 

ontbijt, toegangsprijzen, 

kunsthistorische begeleiding en 

documentatie) 

rondleiders drs Dineke de Vries, 

drs Carolien ten Bruggencate 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

In alle vroegte vertrekken we naar de gezellige 

Westfaalse stad Münster, waar in het Westfalisches 

Landesmuseum de tentoonstelling Farben des Lichts. 

Paul Signac und der Beginn der Moderne von Matisse 

bis 

Mondrian te zien is. Met deze tentoonstelling willen 

de organisatoren deze kunstenaar die voor de vrij- 

ere toepassing van kleur in de twintigste eeuw van 

doorslaggevende betekenis is geweest, opnieuw 

voor het voetlicht halen. In plaats van de verschillen- 

de kleuren te mengen, gebruikte Signac alleen de 

heldere kleuren van de regenboog. Hij bracht ze in 

korte, afzonderlijke penseelstreken naast elkaar op, 

als een mozaiek. Dit ‘pointillisme’ had Georges Seu- 

rat uitgevonden, maar Signac vergrootte de minuti-

euze verfopdracht tot bredere en helderder kleur-

vlekken. Voor jongere kunstenaars was hij met zijn 

directe kleurgebruik veel belangrijker dan Seurat. 

Naast het werk van Signac toont de tentoonstelling 

schilderijen van 35 jongere kunstenaars die door hem 

beïnvloed zijn: onder meer Matisse, Derain, Braque, 

Vlaminck, Delaunay, Mondriaan en de Nederlandse 

luministen, Jawlensky, Kandinsky, Kirchner, Schmidt-

Rottluff, Nolde, Boccioni, Severi- ni, Amiet, 

Giacometti. 

Na bezichtiging van de tentoonstelling kan een 

bezoek gebracht worden aan de Dom en de Vredes- 

 



 

zaal die op enkele tientallen meters van het museum 

liggen. Ook wordt er ruimschoots gelegenheid 

geboden om in het sfeervolle centrum van Münster, 

dat in de oorlog verwoest werd maar in oorspronkelijke 

staat is hersteld, rond te wandelen en wat te eten. 

Rond 19.00 uur vervolgen we onze tocht naar 

Düsseldorf, waar we overnachten in een hotel, één 

minuut lopen van de mondaine Königsallee. 

Zondag 9 februari 

Na het ontbijt bezoeken we om 10.00 uur de ten-

toonstelling René Magritte. Die Kunst der 

Konversation in de Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen. René Magritte was niet zozeer een schilder 

als wel een denker, die de relaties tussen woorden, 

beelden en dingen onderwierp aan een radicaal 

onderzoek. De kennismaking met de Pittura Metafisica 

van Giorgio de Chirico ervoer de jonge Magritte als 

een openbaring en bracht hem tot het Surrealisme. 

Van 1927 tot 1930 verbleef de Belgische kunstenaar in 

Parijs waar hij in de kringen rond Andre Breton tot een 

zelfstandige visie op de werkelijkheid kwam. Als lei-

dende figuur van de Belgische surrealistengroep leef-

de en werkte Magritte tot aan zijn dood in Brussel. 

Magrittes visuele onderzoek richtte zich niet op het 

onderbewuste of de droom, maar op de wereld van de 

dingen. De ‘orde der dingen’ zo veranderen dat het 

‘mysterie van het reale’ tevoorschijn komt, dat 

was het doel van Magritte’s schilderkunst. Het colla- 

ge-achtige verbinden en veranderen van de dingen 

behoren tot de strategieën van Magritte. 

Op de terugweg brengen we een kort bezoek aan 

de tentoonstelling Corel Willink 1900-1983 in het 

Museum voor Moderne kunst in Arnhem. Een jaar 

na Willinks overlijden was er voor het laatst een 

groot overzicht van zijn werk te zien. Het succes 

was enorm en sindsdien is de belangstelling voor 

deze hoofdfiguur uit het magisch-realisme alleen 

maar gestegen. De huidige tentoonstelling is samen- 

gesteld uit de collecties 

van het Centraal Museum 

in Utrecht en het Muse- 

um in Arnhem. 

Carolien ten Bruggen- 

cate is kunsthistoricus. 

Zij is freelance schrijver 

en docent moderne 

kunst. 

Dineke de Vries is 

docent kunstgeschiedenis 

en gespecialiseerd in 

moderne kunst. 

René Magritte, Le musée 

d'une nuit, 192 7 

 

 



 

Stationshal in oude luister 

woensdag 12 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

sprekers drs Rita Overbeek, dr 

Philip Bosscher 

plaats Stationshal Hoofdstation 

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat het 

Groninger Hoofdstation, gebouwd door Isaac Gos- 

schalk (1839-1907), werd opgeleverd. De architect 

werd bij het ontwerpen geïnspireerd door de Vlaams-

Nederlandse gotiek en renaissance. Als materiaal 

koos hij rode baksteen en Oberküchner- 

en enkele prachtige tegeltableaus aan het oog had 

onttrokken. 

Gelukkig wordt de oude ‘vestibule’ weer in oude luister 

hersteld. Om u een voorproefje te geven van wat 

straks allemaal weer te zien zal zijn, organiseert Kunst 

in Zicht in samenwerking met de Stichting 

Restauratiefonds NS Station Groningen Centraal een 

lezing. Deze zal plaatsvinden in de zaal boven de 

stationshal, waar u de genoemde decoraties van 

dichtbij kunt bewonderen. 

Op 22 en 23 maart staat het station centraal tijdens de 

Monumentendagen van de Vereniging Open 

Monumenten. 
(ingang: westelijke galerij aan de 

voorzijde) 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

steen. 

Het monumentale sta-

tionsgebouw is rijk voor-

zien van ornamenten, niet 

alleen aan de buitenkant, 

maar ook in het interieur. 

Helaas was daar voor het 

reizend publiek niet veel 

van te zien, nadat een 

ingrijpende verbouwing 

van de hal (1968) de 

unieke papier- maché-

versieringen, de 

gebrandschilderde ramen 

 

Rita Overbeek is 

architectuurhistoricus en 

werkt bij de Dienst 

Ruimtelijke Ordening/- 

Economische Zaken, 

afdeling Bouwtoezicht en 

Monumenten van de 

Gemeente Groningen. 

Philip Bosscher is 

historicus en bestuurslid 

van de Stichting Restaura-

tiefonds NS Station Gro-

ningen Centraal. 

Stationshal Groningen 

 

 



 

Art Nouveau: gedraaid en gekruld 

donderdag 13, 20 maart, 3 en 

10 april 

10.00 - 12.00 uur ƒ 50,00/ƒ 

12,50 per les spreker drs 

Dineke de Vries plaats Blauwe 

Zaal, Cultureel Centrum De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

‘Ik durf niemand thuis uit te nodigen, we wonen in 

een fabriek’, moet rond de eeuwwisseling barones 

Van Eetvelde tegen een van haar vriendinnen hebben 

geklaagd. Toch bewoonde 

ze in Brussel een van de 

mooiste huizen, door Vic- 

tor Horta ontworpen. 

In de optiek van deze 

grondlegger van de Art 

Nouveau-architectuur 

moest zowel de binnen- 

als de buitenkant, inclusief 

meubilering en stoffering 

door de architect worden 

ontworpen. Een totaal- 

kunst in een vormentaal 

die geïnspireerd was op 

de golvende lijnen uit de 

natuur. 

In korte tijd werd de Art 

Nouveau-beweging razend 

populair en verspreidde zich snel over Europa en de 

Verenigde Staten. Belangrijke centra waren onder 

meer Brussel, Parijs, Barcelona, Glasgow, Wenen, 

München en New York. Een aantal daarvan zal in de 

cursus aan de orde komen. Daarnaast wordt uitge- 

breid stilgestaan bij diverse toepassingen van deze 

stijl, zoals architectuur, meubilair, glas, sieraden en 

bestek. 

Directe aanleiding voor deze cursus is de tentoon- 

stelling Wenen rond 1900 

in het Van Gogh Museum te 

Amsterdam. De lezing over 

de Oostenrijkse Art Nou- 

veau zal ook op een avond 

gehouden worden (zie pag. 

16). Tijdens de vierdaagse 

reis naar Barcelona die 

Kunst in Zicht organiseert 

zal ook uitgebreid kennisge- 

maakt kunnen worden met 

voorbeelden van Art Nou- 

veau (zie pag. 19 en 20). 

Dineke de Vries is docent 

kunstgeschiedenis en gespe- 

cialiseerd in moderne kunst. 

Victor Horta, Hotel Tassel, 1893 

 

 



 

Twee legendarische kunstverzamelaars 

Peter de Grote en Catharina de Grote 

mer. In 1716 vond een transport plaats van wel 120 

schilderijen. Het waren schilderijen in allerlei genres: 

landschappen, portretten, zeegezichten, stillevens en 

kroegtaferelen. In de collectie van Peter de Grote 

bevonden zich topstukken van onder meer Steen, 

Rembrandt en Van Ostade. 

dinsdag 18, 25 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond 

spreker drs Nathan Hornstra 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Tsaar Peter de Grote (1672-1725) had grootse plan-

nen voor Rusland. Hij wilde een einde maken aan het 

isolement. Tot twee keer toe verbleef hij nieuwsgierig 

en op zoek naar kennis en vaardigheden enkele 

maanden in Holland. Peter was zeer onder de indruk 

van alle kennis die de Hollanders 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s 

Boekhandel, Oude 

Kijk in’t Jatstraat 42 

Alexander Roslin, 

Portret van 

Catharina de Grote, 

1780 

op tal van gebieden 

bezaten. Hij ging over 

tot de aankoop van 

enkele complete verza-

melingen en een groot 

aantal schilderijen, 

tekeningen en andere 

kunstvoorwerpen. 

Naar het voorbeeld van 

de kabinetten van 

Nederlandse verzame-

laars richtte hij in Sint- 

Petersburg het eerste 

openbare museum ter 

wereld in: de Kunstka- 

Peters voorbeeld werd gevolgd door Catharina de 

Grote (1729-1796), zijn aangetrouwde kleindochter, 

die tijdens haar 34-jarig bewind (‘Ruslands Gouden 

Eeuw’) een onwaarschijnlijke kunstverzameling bij-

eenbracht. Ook zij besteedde veel aandacht aan de 

ontwikkeling van kunsten en wetenschappen. De 

nieuwe hoofdstad Sint Petersburg werd verfraaid met 

prachtige paleizen en in het Winterpaleis verrees een 

kunstcollectie die zijn weerga niet kende. In een 

razend tempo werd het paleis gevuld met 

meesterwerken van onder meer Rembrandt, Rubens, 

Hals, Titiaan en Poussin. 

De lezingen sluiten aan bij de tentoonstellingen in de 

Nieuwe Kerk en het Amsterdams Historisch Museum. 

De catalogi zijn verkrijgbaar bij Athena’s Boekhandel. 

Nathan Hornstra is kunsthistoricus en werkt als 

conservator Oude Kunst bij de Hannema-De Stuers 

Fundatie in kasteel Het Nijenhuis te Heino. 

 



 

Wim T. Schippers 

woensdag 19 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Harry Ruhé plaats 

Blauwe Zaal, Cultureel Centrum 

De Oosterpoort, Trompsingel 

27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Het is het een of het ander: of 

je bent een grote fan, of je bent 

een aperte tegenstander van 

het radio- en televisiewerk van 

Wim T. Schippers. Feit is dat 

programma’s als de Fred 

Hachéshow, de Barend 

Servetshow en Van Oekels- 

discohoek veel stof hebben 

doen opwaaien in de jaren 

zeventig en tachtig. 

Wim T. Schippers, Tant Pis, 1970 

‘De meest onderschatte kun- 

stenaar van Nederland’ is Schipper ook wel eens 

genoemd. Zijn autonome beeldende kunst is veel 

minder bekend dan zijn radio- en televisieprogram- 

ma’s. Schippers zat nog op de kunstacademie toen 

de gemeente Amsterdam als eerste werk van hem 

kocht. Op zijn twintigste kreeg hij een tentoonstel- 

ling aangeboden door de directeur van het Stedelijk 

Museum, Willem Sandberg. Schippers was een pro- 

ductief kunstenaar die in 

het kader van de Fluxus- 

beweging allerlei acties en 

performances uitvoerde en 

tekeningen, collages, 

beelden en assemblages 

maakte. Eind jaren zestig 

liet hij de museale kunst 

voor wat ze was. Voortaan 

zou hij exposeren in wat hij 

noemde ‘de grootste 

galerie van Nederland’: de 

televisie. 

Vanaf I maart is in het 

Centraal Museum de eer-

ste overzichtstentoon-

stelling te zien met Het 

Beste van Wim T. Schip-

pers. De lezing biedt 

eveneens een overzicht van zijn werk als beeldend 

kunstenaar, typograaf, televisie- en radiomaker en 

theaterregisseur. De catalogus is verkrijgbaar bij 

Athena’s Boekhandel. 

Harry Ruhé is kunsthistoricus en gespecialiseerd in 

de kunst van Fluxus. Hij stelde de tentoonstelling in 

het Centraal Museum samen. 

 



 

Wenen 1900 

woensdag 26 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Dineke de Vries 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Gustav Klimt, Affiche voor 

de Secession, 1898 

In het Van Gogh Museum te Amsterdam vindt vanaf 

21 maart een omvangrijke tentoonstelling plaats over 

Wenen rond 1900. Voor het eerst in Nederland zal een 

uitgebreid overzicht worden geboden van de 

Oostenrijkse kunst rond de eeuwwisseling (1880-

1920). 

Hoewel het een tijd van controversen was, is het Fin-

de-siècle in Wenen een bloeiende periode gebleken 

voor de wetenschap, wijsbegeerte en beeldende 

kunsten. Onder kunstenaars ontstond verzet tegen de 

mengelmoes van stijlen die niet meer in verband stond 

met de functie van gebouwen en voorwerpen. 

Goedkope, machinaal vervaardigde ornamenten, 

ontleend aan voorbeeldenboeken met historische 

stijlen, hadden voor jongere kunstenaars geen waarde 

en betekenis meer. Zij gingen zich gezamenlijk 

inzetten voor een grondige hervorming van de beel-

dende kunst, de architectuur en de toegepaste kunst. 

In Wenen sloten zij zich in 1897 aaneen in de 

‘Secession’. De kunst die de Weense kunstenaars 

voorstonden 

was gebaseerd 

op een nieuw 

gevoel voor 

vormgeving en 

kwam logisch 

voort uit de 

mogelijkheden 

die materialen 

en technieken 

boden. Het 

samengaan van 

schilderkunst, 

architectuur en 

toegepaste 

kunsten moest 
leiden tot een ‘Gesamtkunstwerk’; een harmonische 

eenheid in de vormgeving van alles wat de mens 

omringt. In 1903 vloeide uit dit streven de oprichting 

van de ‘Wiener Werkstatte’ voort. 

Deze lezing maakt ook deel uit van de dagcursus over 

Art Nouveau (zie pagina 13). De catalogus is 

verkrijgbaar bij Athena’s Boekhandel. 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 

 

 



 

De Haagse School in Drenthe 

Theophile de Bock; anderen keerden steeds weer 

terug, zoals Willem Roelofs, Julius van de Sande Bak- 

huyzen en het echtpaar Taco en Gesina Mesdag-van 

Calcar. 

In de lezing wordt ingegaan op het werk dat deze 

kunstenaars in Drenthe maakten: welke motieven 

dinsdag 8 april 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Carin Westerhoud 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Veel schilders uit de Haagse School hebben inspira-

tie opgedaan in Drenthe. De ongereptheid van de 

natuur, het sobere, nog sterk door tradities bepaalde 

leven van de bevolking en de mysterieuze hune-

bedden, overblijfselen uit een ver verleden, spraken 

sterk tot hun verbeelding. Sommigen kwamen slechts 

een of enkele keren, zoals Jozef Israëls, Anton 

Mauve, Paul Gabriël, Fran^ois ter Meulen en 

Julius van de Sande Bakhuyzen, 

Landschaft in Drente, 1882 

 

vonden ze juist daar en niet elders? Ook is er aan-

dacht voor Vincent van Gogh, wiens korte verblijf in de 

provincie in 1883 een keerpunt vormde in zijn leven. In 

diverse brieven heeft hij uiteengezet wat hem in 

Drenthe boeide. 

De lezing kan beschouwd worden als een voorberei-

ding op een bezoek aan de tentoonstelling De Haagse 

School in Drenthe die van 31 januari tot en met 4 
mei te zien is het Drents 

Museum te Assen. De 

catalogus is verkrijgbaar bij 

Athena’s Boekhandel. 

Carin Westerhoud stu-

deerde kunstgeschiedenis 

en kunstbeleid in Utrecht. 

 



 

Van Gogh Museum - Wenen rond 1900 

Cobra Museum - Corneille 
zaterdag 12 april 

8.00 - 19.00 uur 

ƒ 80,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, toegangsprijzen, 

begeleiding, documentatie) 

rondleiders 

drs Carolien ten Bruggencate, drs 

Dineke de Vries 

instapplaatsen 

Groningen, NS Hoofdstation (bij de 

fietsenstalling) 

Haren, Motel 

Assen, Motel 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

In aansluiting op de dagcursus en de lezing over de Art 

Nouveau brengen we een bezoek aan de grote 

tentoonstelling over Wenen rond 1900 in het Van Gogh 

Museum te Amsterdam. Voor het eerst wordt in 

Nederland een uitgebreid overzicht geboden van de 

Oostenrijkse kunst rond de eeuwwisseling (1880-

1920). Hoogtepunten worden gevormd door de 

Secession, met Gustav Klimt als belangrijkste 

kunstenaar en door werken van Egon Schiele en 

Oskar Kokoschka. Verder is te zien hoezeer de 

schilderkunst en grafische kunst waren verweven met 

het design. De inmiddels beroemd geworden meubels 

van Josef Hoffmann en de zilveren objecten van Kolo 

Moser worden gepresenteerd naast sierlijke ontwerpen 

voor het Weense Jugendstil-tijdschrift ‘Ver Sacrum’. 

’s Middags bezoeken we het Cobra Museum dat sinds 

het najaar van 1995 in Amstelveen is gevestigd. Het 

gebouw is ontworpen door de architect Wim Quist, die 

al meer musea op zijn naam heeft staan. 

De Cobra-beeld- 

houwer Shinkichi 

Tajiri legde in de 

cilindervormige 

binnenruimte een 

Japanse ‘droge Zen 

tuin’ aan. Het 

museum laat col-

lectie- en wissel-

tentoonstellingen 

zien van moderne 

kunstna 1945, zoals 

werk van de 

kunstenaarsgroe-

peringen Cobra, Vrij 

Beelden en Creatie. 

Behalve dat we de 

bijzondere 

architectuur 
 

van dit museum 

kunnen bewonderen, zal er in april een overzicht-

stentoonstelling te zien zijn van het werk van de 

Cobra-kunstenaar Corneille (1922). 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. 

Zij is freelance schrijver en docent moderne kunst. 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 

 



 

Barcelona 

donderdag 17 april tot en met 

zondag 20 april vertrek donderdag 

8.37 uur Groningen NS Hoofdstation 

8.42 uur Haren NS Station 

8.56 uur Assen NS Station kosten 

(onder voorbehoud) ƒ 995,00 pp/ƒ 

975,00 voor donateurs (inclusief 

trein- en vliegreis, 3 overnachtingen 

met ontbijt, kunsthistorische 

begeleiding en documentatie) 

rondleiders drs Dineke de Vries, drs 

Carolien ten Bruggencate opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t 

Jatstraat 42 

Barcelona is een bruisende wereldstad, een stad met 

contrasten, waar het oude en nieuwe schitterend te 

combineren zijn. 

Reisschema (wijzigingen voorbehouden) 

Donderdag, I e dag 

We vertrekken met de trein uit Groningen naar 

Schiphol, waar we om 13.15 uur het luchtruim kiezen 

richting Barcelona. Rond 16.30 uur zullen we in het 

centrum van de Catalaanse hoofdstad arriveren. Er 

rest ons dan nog voldoende tijd om het Palau Güell te 

bezoeken, waarmee Gaudi zijn naam vestigde als een 

van de grote architecten van zijn tijd. Dit meer dan 

honderd jaar oude stadspaleis ligt in een zijstraat van 

de Rambla, de beroemde promenade in het hart van 

de binnenstad, waar zich onder brede platanen alle 

stadsbedrijvigheid concentreert. Even verderop is de 

haven gelegen met het Colum- busmonument en op 

loopafstand daarvan is het oudste deel van de stad 

gelegen, de gotische wijk. Daar 

kunt u in alle rust de middeleeuwse sfeer proeven die 

rondom de Kathedraal en in de vele smalle steegjes 

nog steeds heerst. 

Vrijdag, 2e dag 

Na het ontbijt maken we een wandeling door de wijk 

Eixample die in de tweede helft van de vorige eeuw tot 

stand kwam. Deze stadsuitbreiding viel goeddeels 

samen met het ‘modernisme’, dat ertoe heeft geleid, 

dat de wijk een openluchtmuseum van de Jugendstil is 

geworden. In het Casa Mila, een van Gaudi’s 

beroemde gebouwen zullen we worden rondgeleid. De 

tocht eindigt met een bezoek aan het levenswerk van 

Gaudi, de nooit voltooide Sagrada Familia kathedraal. 

Zaterdag, 3e dag 

’s Morgens reizen we met de Metro naar de Funda- 

ciójoan Miró, een prachtig, veel lichtdoorlatend 

museum op de Montjuïc. In het museum is een 

omvangrijke collectie te zien van schilderijen, teke-

ningen, wandtapijten en keramiek van Joan Miró, die 

als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van 

de Spaanse moderne kunst geldt. De werken zijn 

gemaakt tussen 1914 en 1978. 

’s Middags brengen we een bezoek aan het Pare 

Güell, tussen 1900 en 1914 aangelegd en gebouwd 

door Gaudi en sinds 1984 onder internationale 

 



 

 

monumentenzorg geplaatst. Hier vormen architectuur 

en natuur een schitterende symbiose en word je als 

bezoeker geconfronteerd met verbluffende, 

betoverende effecten. 

Zondag, 4e dag 

Op zondagochtend brengen we een bezoek aan het 

Museum Picasso, dat in een schitterend gotisch paleis 

is gehuisvest. Naast schilderijen en tekeningen uit de 

vroege periode van de kunstenaar, zijn beroemde 

‘Harlekijn’ en 41 keramische werken, is vooral zijn 

bekende ‘Meninas’-serie het noemen waard, die 

Picasso zelf aan het museum heeft afgestaan. 

Onderweg hopen we een zondagse traditie te kunnen 

meemaken op het plein voor de kathedraal: het 

dansen van de Sardana door de plaatselijke bevol-

king. De terugreis begint om 14.00 uur op de Plaza 

Cataluna, vanwaar we per bus naar het vliegveld 

gaan. Om 16.15 uur brengt een KLM-toestel ons terug 

naar Nederland. 

Opgave voor I februari. 

Antonio Gaudi, Sagrada Familia 

 



 

Hofjes in Groningen 

In de loop der jaren nam het aantal behoeftigen toe 

en bood het gasthuis ook blinden, kreupelen, ouden 

van dagen en zelfs krankzinnigen onderdak. Vanaf 

1600 is het St. Geertruidsgasthuis net als de meeste 

Groningse gasthuizen een huis voor ouderen. 

zondag 20 april 

11.00 - 13.00 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Egbert van der Werft 

plaats Martinitoren 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

De stad Groningen staat bekend om haar vele hof- 

jes, ook wel gasthuizen genoemd. Ze zijn te herken- 

nen aan hun karakteristieke vorm: de huizen staan 

rond een binnenplaats of tuin en een poort geeft 

toegang tot de hof. 

Oorspronkelijk waren de gasthuizen liefdadige 

instellingen die zich bekommerden om het lot van 

armen en vreemdelingen. Ze 

werden gesticht door leden van 

vooraanstaande families uit de 

stad en lagen in de nabijheid 

van de toegangswegen aan de 

rand van de stad. 

Zo stichtten Borneer Solleder 

en zijn zoon meester Albert in 

1405 dichtbij de stadspoort een 

gasthuis voor de opvang van 

‘ellendighe en arme pelegrams’. 

Het gasthuis werd gewijd aan 

de heilige Geertruid, patrones 

van de reizigers. 

De stadswandeling voert langs een drietal in oor-

sprong middeleeuwse hofjes in de Groningse bin-

nenstad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthony- 

gasthuis en het Heilige Geestgasthuis. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist. 

St. Anthonygasthuis, Groningen 

 

 



 

Op weg naar Jacobus 
pelgrims, heiligen en heiligdommen langs de weg naar Santiago de Compostela 

^insdag 22 april en 13 mei 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond 

Spreker drs Minette Albers 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

frompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

öude Kijk in ’t Jatstraat 42 

‘Wie naar de apostel Jacobus op bedevaart gaat, zal 

dit doen met grote godsvrucht en zachtmoedigheid. 

Hij zal geen kwaad spreken of kwaad doen. Evenmin 

zal hij onderweg handel drijven of gokken. Als hij kan, 

zal hij ’s morgens vroeg vertrekken en in gezelschap 

van anderen de tocht ondernemen.’ 

Deze voorschriften en goede raad gaf koning Alfon- 

so X van Castilla, genaamd ‘el Sabio’ (de Wijze), 

 

mee aan pelgrims die vanaf de negende eeuw naar 

Santiago de Compostela in Spanje reisden, naar het 

graf van de apostel Jacobus de Meerdere. Duizenden 

middeleeuwse pelgrims volgden de bedevaartsroutes 

door Frankrijk en over de Pyreneeën naar het zuiden. 

Zij waren te herkennen aan hun wijde mantel, hun staf, 

tas en de Sint Jacobsschelp die zij als aandenken op 

hun mantel of hoed droegen. Onderweg bezochten de 

pelgrims kapellen, kerken en kloosters waar relieken 

van heiligen werden bewaard in vaak kostbare 

reliekschrijnen. In gasthuizen konden zij overnachten. 

De cursus neemt u mee op reis naar Santiago de 

Compostela. Onderweg maakt u kennis met de mid-

deleeuwse pelgrims, het pelgrimsleven en tal van 

bezienswaardigheden langs de route. Moderne pel-

grims en reizigers kunnen de cursus gebruiken als 

voorbereiding op hun tocht naar het verre Spanje. 

Minette Albers studeerde kunst- en cultuurge-

schiedenis van de middeleeuwen aan de Rijksuniver-

siteit Groningen. Zij is consulent voor de musea in de 

stad en de provincie Groningen. 

Pelgrims wassen zich in een rivier, miniatuur uit een 15e eeuws 

getijdenboek 

 

 



 

Historische wandeling 

zondag 27 april 

11.00 - 13.00 uur 

ƒ 12,50 

rondleider drs Egbert van der 

Werft 

plaats Martinitoren 

opgave Athena’s Boekhandel, 

De stad Groningen heeft weliswaar geen stadsrech-

ten gekregen in de middeleeuwen, toch is het een 

stad van eerbiedwaardige ouderdom. Twee woon-

kernen, één aan het eind van de Hondsrug, een 

typisch Drents esdorp, en één aan de oever van de 

Aa, een handelsnederzetting, groeiden aaneen tot 

een stad voorzien van een 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 omwalling. Deze neder-

zetting werd nog in de late 

middeleeuwen lid van de 

Hanze. De verbinding via 

het Reitdiep naar zee 

maakte handel op de 

Oostzee mogelijk. De bij-

zondere situatie dat de stad 

eeuwenlang een groot 

achterland wist te 

domineren, bepaalde mede 

de welvaart van Groningen. 

Ook na de Reductie van 

1594 duurde 

economische overvleugeling van de ommelanden door 

de stad voort. Ook bestuurlijk en cultureel is de stad 

sinds de vijftiende eeuw steeds het centrum van de 

provincie Groningen geweest. 

In de wandeling, die vooral gaat door het noordelijke 

deel van het stadscentrum en waarin in el|< geval een 

hofje en een kerk worden aangedaan, worden 

verschillende perioden van de geschiedenis belicht. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist. 

Hoge en Lage der A, Groningen 

 

 



 

Over de voorstelling ‘Voorbereiding van de kruisiging’ 

Henk van Os: De laatste aanwinst 

dinsdag 13 mei 19.30 - 21.30 uur 

ƒ 20,00 (inclusief koffie) spreker 

prof.dr. Henk van Os plaats Aula 

van het Academiegebouw, 

Broerplein 5, Groningen 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in’t Jatstraat 42 

Velen zal het nog in het geheugen gegrifd staan: de 

laatste lezing die Henk van Os voor Kunst in Zicht 

hield in de Martinikerk. Afgewisseld door muziek sprak 

hij op zijn onnavolgbare manier over privéde- 

votiestukken. Dit voorjaar heeft Kunst in Zicht opnieuw 

de eer en het genoegen om een lezing van Henk van 

Os aan te kondigen. 

De lezing die Henk van Os deze keer zal houden gaat 

over het paneelschilderij dat ter gelegenheid van zijn 

afscheid werd aangekocht door het Rijksmu- seum. 

Het grote paneel, ook wel getiteld ‘De Calvarieberg’, is 

vermoedelijk in 1520 vervaardigd door de Leidse 

meester Cornelis Engebrechtsz. De compositie is 

afgeleid van een tekening van Albrecht Dürer. In een 

doorlopend beeldverhaal van zeven opeenvolgende 

scènes vertelt het schilderij over de voorbereidingen 

voor de kruisiging en de tocht van Christus naar 

Golgotha. 

Henk van Os zal ingaan op de voorstelling van dit laat-

middeleeuwse devotiestuk. Aangezien het 

Leidse School, De Calvarieberg, ca 1520 

paneel zo prachtig aansluit bij zijn speciale belang-

stelling voor privédevotie, kunnen we rekenen op 

een bevlogen en aanstekelijk betoog. 

 



 

Museum Beelden aan Zee 

Panorama Mesdag 

(uitsluitend voor donateurs van 

Kunst in Zicht) 

zondag 25 mei 

8.00 - 20.00 uur ƒ 55,00 

rondleiders 

drs Carolien ten Bruggencate, 

drs Dineke de Vries 

instapplaatsen 

Groningen, NS Hoofdstation (bij 

de fietsenstalling) Haren, Motel 

Assen, Motel 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Speciaal voor de donateurs organiseert Kunst in Zicht 

een dagtocht tegen kostprijs naar Museum Beelden 

aan Zee in Scheveningen. Maar eerst bekijken we hoe 

Scheveningen er aan het eind van de vorige eeuw 

uitzag in het Panorama Mesdag in Den Haag. Het 

Panorama is sinds oktober weer in volle glorie te zien 

na een restauratie van tien jaar die acht miljoen 

gulden heeft gekost. De restauratie was nodig omdat 

er scheuren in het 1600 vierkante meters grote doek 

zaten. Panorama’s waren een geliefde vorm van 

vermaak voor de negentiende- 

Museum Beelden aan Zee 

eeuwer. Je zou ze kunnen beschouwen als voorlopers 

van de bioscoop. Hendrik Willem Mesdag werkte er 

enkele maanden aan en werd daarbij geassisteerd 

door onder meer George Hendrik Breitner en zijn 

vrouw Sientje Mesdag-van Houten. 

Museum Beelden aan Zee is in verschillende opzich-

ten een bijzonder museum. De ligging aan zee is 

uniek. Een oase van rust in een van de drukste toe-

ristencentra van Nederland. Het is gebouwd rondom 

het oude Paviljoen, op 200 meter van het Kur- haus. 

De architectuur van Quist is door critici bijzonder 

gunstig ontvangen. Er is een verrassende afwisseling 

van maat, lichtval, vorm en niveau. De architectuur 

benut de voordelen van de plek, het licht en het duin, 

op een wijze die de bezoeker stil maakt. In grote en 

kleine zalen, op patio’s en terrassen heeft de 

beeldenverzameling van het echtpaar Scholten-

Miltenburg een unieke plaats aan zee gevonden. Deze 

collectie hedendaagse mensbeelden is in omvang en 

kwaliteit enig in zijn soort. Vanuit dit intieme museum 

heeft de bezoeker een prachtig zicht op de zee en de 

lucht. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is 

freelance schrijver en docent moderne kunst. Dineke 

de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 

 



 

Organisatie 

Doelstelling 

De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het ver-

breiden 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 lezin-

gen, wandelingen en excursies, waarin zowel histori-

sche 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 ver-

zorgd door deskundige docenten, voor het merendeel 

kunsthistorici, historici en archeologen. Bij ieder 

programmaonderdeel ontvangt de deelnemer 

schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De 

lezingen worden geïllustreerd met dia’s. 

Bestuur 

Mw dr B. Ebels-Hoving, voorzitter secretaris vacant 

Dhr A. Kamsma, penningmeester 

Mw drs C. ten Bruggencate 

Mw P.A. Folkers 

Mw drs D. de Vries-van Berkum 

Dhr O.M. ter Borg 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en 

excursies kan op drie manieren geschieden: - 

schriftelijk via het inschrijfformulier en storting van het 

verschuldigde bedrag onder vermelding van het 

volgnummer van het programmaonderdeel op 

gironummer 49 70 581 of bankrekeningnummer 

57.14.89.958 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, 

Groningen. 

- telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag 

van 9.30 - 13.00 uur, tel 050-31 I 23 I I (buiten kan-

tooruren: 050-525 44 85). Voor betalingswijze zie 

boven. 

- door contante betaling bij Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 in Groningen (niet tele-

fonisch). 

Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om slechts 

één of twee avonden bij te wonen, in plaats van het 

totale aantal bijeenkomsten. 

Voorwaarden 

Wanneer een programmaonderdeel door omstan-

digheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers 

hiervan bericht in de week voor de geplande aan-

vangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt uiter-

aard teruggestort. Afzeggen door deelnemers kan tot 

21 dagen voor aanvang van het programmaonderdeel. 

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, leder jaar wordt er speciaal voor de 

donateurs een lezing of excursie georganiseerd. 

Daarnaast ontvangen zij automatisch het halfjaarlijks 

programma, drie tot vier keer per jaar de 

architectuuragenda en eventuele aanvullende infor-

matie over de activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts 

krijgen donateurs kortingen van 10% op de prijzen van 

lezingen, stadswandelingen en ééndaagse excursies. 

Voor meerdaagse excursies geldt een aparte 

kortingsregeling. 

Voor minimaal ƒ 25,00 per cursusjaar (I augustus - 31 

juli) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. Voor 

(echt)paren geldt een minimumtarief van ƒ 40,00 per 

jaar. U kunt zich opgeven door het aan-

meldingsformulier op pagina 29 in te sturen. 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel 

050-31 I 23 I I (maandag 9.30-13.00 uur) / 050- 526 01 

96 (privé). 

Jongerenactie 

Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaart 

krijgen jongeren tijdelijk in plaats van 10% korting 20% 

korting op alle activiteiten van Kunst in Zicht. 

Lezingen en excursies op bestelling 

Kunst in Zicht ‘verkoopt’ lezingen, wandelingen en 

excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al voor 

ruim 30 instellingen in Noord-Nederland. In het 

docentenbestand van Kunst in Zicht zijn meer dan 100 

docenten opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer 

diverse terreinen. Dat betekent dat het aantal 

onderwerpen, dat aangeboden kan worden, vrijwel 

onbeperkt is. Behalve lezingen, wandelingen en 

excursies kunnen cursussen van iedere gewenste 

lengte, over ieder gewenst onderwerp, op maat 

worden afgeleverd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Dineke de Vries, tel 050-31 I 23 I I (maandag 9.30- 

13.00 uur) / 050-525 44 85 (privé). 

 



 

 



 

Word nu 

donateur 

Kunst in Zicht 

Postbus 1181 

9701 BD Groningen 

Voor minimaal ƒ25.00 per jaar (ƒ 40,00 voor paren) steunt u de veelheid aan acti-

viteiten van de Stichting Kunst in Zicht. 

Indien u zich nu aanmeldt als donateur heeft u gratis toegang tot een lezing of een 

stadswandeling. Bovendien krijgt u als donateur 10% korting op lezingen, 

wandelingen en ééndaagse excursies en ontvangt u tweemaal per jaar ons pro-

grammaboekje. Het donateursjaar loopt van I augustus tot en met 31 juli. 

Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro 

toegestuurd. 

I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ja, ik word donateur 

I naam 

adres 

postcode / plaats 

telefoon 

; datum opgave 

 



 

 

 



 

Ik maak het verschuldigde bedrag ver-

meerderd met ƒ 2,50 administratiekosten 

per omgaande over (tot uiterlijk twee weken 

voor aanvang) op gironummer 4970581 of 

bankrekeningnummer 57.14.89.958 t.n.v. 

de Stichting Kunst in Zicht in Groningen. 

Naam Dhr/Mw 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoon 

Handtekening 

Stuur dit formulier op naar: Stichting Kunst 

in Zicht, Postbus 1181,9701 BD Groningen. 

U bent ingeschreven voor een lezing, 

wandeling, excursie of cursus zodra wij uw 

inschrijfformulier én uw betaling hebben 

ontvangen. 

Inschrijfformulier 

Ik geef mij op voor de volgende onderdelen: 

O I Carel Willink 1900-1983 

O 2 Nederlandse kunst I945-Nu 

O 3 Lof der Zeevaart 

O 4 Suze Robertson 1855-1922 

O 5 Sir Lawrence Alma Tadema 

O 6 Münster - Düsseldorf - Arnhem 

O 7 Stationshal in oude luister 

O 8 Art Nouveau: gedraaid en gekruld 

O 9 Peter de Grote en Catharina de Grote 

O 10 Wim T. Schippers 

O I I Wenen 1900 

OI2 De Haagse School in Drenthe 

O 13 Van Gogh Museum - Cobra Museum 

O 14 Barcelona 

O 15 Hofjes in Groningen 

O 16 Op weg naar Jacobus 

O 17 Historische wandeling 

O 18 Henk van Os: De laatste aanwinst 

O 19 Donateursexcursie 

* onder voorbehoud 

lezing 

dagcursus 

lezing 

lezing 

lezing 

excursie 

lezing 

dagcursus 

lezingen 

lezing 

lezing 

lezing 

excursie 

excursie 

stadswandeling ƒ 

lezingen ƒ 

stadswandeling ƒ 

lezing ƒ 

excursie 

normaal donateur jongere 

ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
ƒ 62,50 ƒ 56,25 50,00 
ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
ƒ 265,00 ƒ 250,00 ƒ 250,00 
ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
ƒ 50,00 ƒ 45,00 ƒ 40,00 
ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 
ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
ƒ 80,00 ƒ 72,00 ƒ 64,00 
ƒ 995,00* ƒ 975,00* ƒ 975,00* 

12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 
12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 
20,00 ƒ 17,50 ƒ 15,00 

ƒ 55,00 

 



 

Geef uw familie of vrienden eens een lezing, wandeling of 

excursie van Kunst in Zicht. Op de Kunst in Zicht-

cadeaubon kan elke gewenste 

De bon is verkrijgbaar 

op het kantoor van Kunst in Zicht: Oliemulderstraat 51 

(maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 13.00 uur). 

De cadeaubon kan ook telefonisch besteld worden via 

050-31 I 23 11 of 050-525 44 85. 

Kunst in Zicht: verrassend present 

 

waarde ingevuld 

worden, al naar 

gelang de prijs van 

het programma-

onderdeel. 

Cadeau verzinnen? Koud kunstje. 

Een Kunst in Zicht-cadeaubon! 



 

 



  

 


