
lezingen
wandelingen
excursies

najaar 2009



1

Anoniem, Katherina van Kleef 
voor Maria met Kind, circa 1440
Collectie The Morgan Library & 
Museum, New York

Inhoud Kunst als aangename afleiding

Lezingen
 1  ‘Plan het onvermijdelijke’. Frank Lloyd Wright (1865-1959)
 2  Dieren met een christelijke boodschap
 3  De ‘r’ is weer in de maand. Het (herfst)weer als inspiratie voor beeldende kunst 
 4  Geweven verhalen. De cultuur van de Miao in China
 5  Alfred Stevens (1823-1906). Chroniqueur van de Parijse beau monde 
 6  De invloed van Frank Lloyd Wright op architectuur in Nederland
 7  Modern Life. Edward Hopper en tijdgenoten
 8  De wereld van Katherina van Kleef
 9  Cézanne - Picasso - Mondriaan. Van impressionisme via kubisme naar abstractie
 10  Ter leering ende vermaeck. Hollandse 17de-eeuwse genreschilderkunst
 11  Museum Belvédère
 12  Lief en leed tussen pracht en praal. Privé leven van de tsarenfamilie
 13  Het panorama. Bioscoop van de 19de eeuw
 14  De vele gezichten van Chinees keramiek

Stadswandelingen
 15  De Hoornse Meer en het Wall House
 16  Het Villapark in Helpman
 17  Hofjes in de stad Groningen

Excursies
 18  Gejaagd door de wind. Hedendaagse kunst en vormgeving in het Zuiderzeemuseum
 19  Wuppertal: Claude Monet – Skulpturenpark Waldfrieden
 20  Hilversum en de Nederlandse architectuurgeschiedenis

Organisatie
Inschrijfformulier
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Claude Monet, 
Waterlelies, 1915
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‘De crisis, is dat nou ernstig? Nee, dat is geweldig! 
Dan gaan de mensen weer naar de kerk en naar 
het museum.’ Aldus Wim van Krimpen, scheidend 
directeur van het Gemeentemuseum in Den Haag in 
een aardig interview met radioverslaggever Jeroen 
Wielaert op Radio 1.

Ons leven wordt de laatste tijd beheerst door 
berichten over de krediet-, voedsel en milieucrisis. 
Faillissementen, grote verliezen op de aandelen-
markt, groeiende werkeloosheid, hongersnood, stij-
gende uitstoot van CO2, elke dag worden we ermee 
geconfronteerd. Dan is zo’n opgewekte reactie van 
Van Krimpen balsem voor de ziel. Maar kan kunst 
werkelijk troost bieden en de geest louteren? Doet 
kunst alle ellende voor even vergeten? Je zou het 
haast gaan denken.

Sommigen beschouwen kunst ook als een goede 
investering in deze tijd: de kunstwerken zouden hun 
financiële waarde behouden of zelfs in waarde stij-
gen. Misschien trok de gerenommeerde kunstbeurs 

TEFAF in Maastricht – in 2009 groter dan ooit – om 
die reden meer bezoekers dan voorafgaande jaren.

Hoe dan ook, Kunst in Zicht beschouwt kunst niet 
alleen als aangename afleiding van de alledaagse, 
harde werkelijkheid of een solide belegging, maar wil 
alle facetten laten zien. De vormen, betekenissen en 
functies die kunstwerken en gebouwen kunnen heb-
ben, zijn zo divers dat de mogelijkheden voor ons 
programma onuitputtelijk zijn. We hopen dat u er 
ook dit seizoen weer iets van uw gading bij vindt!

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
juli 2009

Crisis is geweldig!
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woensdag 7 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Vijftig jaar geleden overleed de flamboyante Frank 
Lloyd Wright (1865-1959), één van de belangrijkste 
Amerikaanse architecten van de 20ste eeuw. Zijn 
werk is nauw verbonden met culturele tradities 
en de geografie van zijn land. Maar de reikwijdte 
van zijn oeuvre strekt verder dan Amerika: vanaf 
zijn vroege ‘prairiehuizen’ tot en met zijn laatste 
ontwerp, het Guggenheim Museum in New York, 
is de invloed van Wright op zijn Europese collega’s 
architecten aanzienlijk geweest. Hij bouwde talrijke 
prachtige villa’s, die vaak organisch geïntegreerd zijn 
in de natuur, zoals ‘Falling Water House’, gebouwd 
boven een waterval in Pennsylvania . 

Daarnaast had hij een grote theoretische interesse 
voor de modernisering van de samenleving en de 
daarmee samenhangende ontwikkelingen in de archi-
tectuur. ‘Plan het onvermijdelijke’ was daarbij zijn 
devies. Daartoe experimenteerde hij met nieuwe 
materialen en bouwmethoden, ontwierp visionaire 

wolkenkrabbers met door atoomkracht aangedreven 
liften en als stedenbouwkundige ontwierp hij het 
toekomstvisioen Broadacre City. Bij de opzet van dit 
‘stadslandschap’ ging Wright uit van een toekomstig 
massaal autobezit die een grote automobiliteit met 
zich mee zou brengen.

Jikke van der Spek werkt als zelfstandig kunst- en archi-
tectuurhistoricus voor verschillende instellingen.

‘Plan het onvermijdelijke’
Frank Lloyd Wright (1865-1959)

LEZING1

Frank Lloyd Wright, Falling Water House, 1934, Mill Run, 
Pennsylvania
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donderdag 8 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Saskia van Lier
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Pauwenvlees bederft niet, zo vertelt een legende 
ons. Daarom staat de pauw symbool voor eeuwig-
heid en een eeuwig leven en is het een ‘christelijke 
vogel’. De uil was in de klassieke oudheid het dier 
van de godin Athena en stond voor wijsheid. Mocht 
u een uil in een middeleeuwse kerk tegenkomen 
dan is het juist een negatief symbool. De uil verkiest 
namelijk de duisternis boven het licht. Hij wendt 
zich van het licht van Christus af, net als de Joden dat 
hebben gedaan. 

In de christelijke kunst wemelt het 
van de dieren: echt bestaande die-
ren, fabeldieren en echt bestaande, 
maar niet herkenbare dieren. De 
meeste middeleeuwse kunstschil-
ders hadden immers nog nooit een 
olifant, panter of pelikaan gezien. 

Dieren kunnen een ‘attribuut’ van een heilige zijn, 
zoals Antonius Abt een varken bij zich heeft en Hië-
ronymus een leeuw. Vaker nog hebben ze een mora-
liserende betekenis. Daarvoor zijn handboeken te 
raadplegen die de meest vreemde verhalen over de 
dieren vertellen, met daaruit een les getrokken.
Laat u in deze lezing verrassen door de hele dieren-
tuin die de Ark van Noach vulde. Laat de kraaien 
krassen en de hanen kraaien, want aan het geluid dat 
ze voortbrengen ontlenen beide vogels hun bete-
kenis. De eenhoorn wordt opgejaagd en de draak 
neergestoken. Dieren in de christelijke kunst wijzen 
u de weg naar de betekenis van het kunstwerk.

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

Dieren met een christelijke boodschap

LEZING2

Absismozaïek in de San Clemente, Rome, 
12e eeuw
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LEZING3
De ‘r’ is weer in de maand
Het (herfst)weer als inspiratie voor beeldende kunst 

woensdag 14 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Stijn Hooijer
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het weer kan van grote invloed zijn op het humeur 
van de mens. Het bericht dat de herfst weer voor de 
deur staat, doet menigeen huiveren. Niet veel men-
sen betitelen de herfst immers als hun lievelingssei-
zoen. De zwoele avonden zijn voorbij en de winterjas 
moet weer uit de kast. Toch heeft ieder jaargetijde 
zijn eigen charme. Is de kleurenpracht van de val-
lende bladeren na de zomer geen lust voor het oog?

Eeuwenlang worden kunstenaars gefascineerd door 
de vier seizoenen. Al in de Klassieke Oudheid wor-
den lente, zomer, herfst en winter gesymboliseerd 
door personificaties met bijpassende attributen. In 
deze lezing wordt een ontwikkeling geschetst in de 
uitbeelding van de jaargetijden, waarbij de herfst 
centraal staat. De kunstenaars van de Haagse School, 
maar ook Vincent van Gogh, Edgar Fernhout, Jack-
son Pollock en anderen, laten zich inspireren door 
de vochtige atmosfeer van het najaar en komen ieder 
tot hun eigen verbeeldingen. 

Stijn Hooijer is zelfstandig kunsthistoricus. Zij vertelt ver-
halen, hetzij rechtstreeks aan mensen tijdens een lezing of 
rondleiding, hetzij via het medium papier.

Anton Mauve, Huiswaarts, circa 1881
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LEZING4

donderdag 15 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Ien Rappoldt
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Geweven verhalen
De cultuur van de Miao in China

Vanaf 1997 reist Ien Rappoldt elk 
jaar naar Guizhou, een provincie 
in het zuidwesten van China. Daar 
bezoekt ze bevolkingsgroepen 
die een officiële minderheid vor-
men, zoals de Miao, de Dong, de 
Shui en Yao. Eeuwen onderdrukt 
en weggekropen in de bergen, levend in hun eigen 
cultuur. Nu vinden ze hun weg in het moderne 
China en zijn tegelijkertijd trots op hun tradities. De 
vrouwen in de afgelegen bergdorpen besteden nog 
steeds veel tijd aan het maken en versieren van kle-
ding, niet uit tijdverdrijf of luxe, maar uit noodzaak. 
Al deze verschillende volken hebben hun eigen kle-
derdrachten met hele specifieke kenmerken. Tijdens 
haar jaarlijkse verblijf bij deze volken bestudeert Ien 
Rappoldt hun manier van leven, en vooral de kleding 
en de weeftechnieken. Inmiddels heeft zij een hele 
verzameling klederdrachten van onder meer de 
Miao, de Dong, de Yi en Yao.

Elk kledingstuk is uniek en vertelt 
een eigen verhaal. De meisjes in 
deze regio beginnen al op zesjarige 
leeftijd met het weven van hun 
uitzet. Ze leren spinnen, verven en 
weven in de traditie van hun eigen 
volk. Via hun kleding brengen ze 
de legendes over van generatie op 
generatie en vaak voegen ze er ook 
verhalen van zichzelf aan toe. Bij 
het verzamelen van kledingstuk-

ken is Ien Rappoldt bijzonder geïnteresseerd in de 
betekenis van de uitgebeelde verhalen. Zelfs na 10 
jaar verbaast de textielonderzoekster zich nog altijd 
over de kwaliteit van het locale Chinese handwerk. 
Volgens haar zijn de Miao de beste borduursters 
ter wereld. Wie goed kijkt naar de kleding ziet hoe 
fijn en nauwkeurig hun borduurwerk inderdaad is. 
Opvallend zijn ook de uitbundige kleuren van de 
stoffen en de vele zilveren versieringen en belletjes 
die met name de feestkostuums tooien.

Ien Rappoldt doet onderzoek naar textiel. Zij doceert en 
publiceert daarover.

Miao meisje met telefoon
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LEZING5
Alfred Stevens (1823-1906)
Chroniqueur van de Parijse beau monde 

woensdag 28 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De Belgische kunstenaar Alfred Stevens (1823-1906) 
maakte in Parijs furore met zijn schilderijen van 
elegante, intrigerende, ongrijpbare vrouwen. Hij 
sloot vriendschap met Eugène Delacroix, Alexandre 
Dumas junior, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, 
alsook met Edmond en Jules de Goncourt. Later trok 
hij ook met de impressionisten Edgar Degas, Edouard 
Manet en Berthe Morisot op. Gefascineerd door het 
exotisme, was hij één van de eersten die Japanse 
invloeden in zijn werk opnam. Haast met wellust en 
met een bijzonder gevoel voor licht schilderde hij 
luxueuze zijden stoffen en lakwerk.

Stevens begon zijn carrière echter als schilder van 
historische en sociaalrealistische scènes. Hij brak 
door op de Parijse Wereld-tentoonstelling van 1855 
met een schilderij van een zwerfster met kinderen 
in de sneeuw. In deze vroege periode werd hij met 

name beïnvloed door kunstenaars als Gustave Cour-
bet, evenals door de Hollandse interieurschilderkunst 
van de 17de eeuw. Al snel verruilde hij deze thema-
tiek voor onderwerpen zoals het model in het atelier, 
portretten van societyvrouwen en taferelen uit het 
dagelijkse leven van de bevoorrechte klasse. Die 
schilderijen vertonen overeenkomsten met het werk 
van bevriende kunstenaars als Edouard Manet, James 
Tissot en James McNeill Whistler. Ze roepen de sfeer 
op van het joyeuze Parijse leven.

In de lezing zal het werk van Stevens worden beke-
ken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de 
schilderkunst in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. In het Van Gogh Museum is van 18 september 
2009 tot en met 24 januari 2010 een tentoonstelling 
aan zijn werk gewijd.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespeci-
aliseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en 20ste eeuw.Alfred Stevens, Het bad, 1867
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LEZING6
De invloed van Frank Lloyd Wright 
op architectuur in Nederland
donderdag 29 oktober 
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Nergens in Europa heeft Frank Lloyd Wright (1867-
1959) zo’n grote invloed gehad als in Nederland. In 
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werd 
zijn werk door vele jonge architecten nagevolgd. De 
architectuur van Wright antwoord op de vraag hoe 
een modern gebouw representatief kon zijn, zonder 
gebruik te maken van decoraties, zuilen of histori-
sche connotaties.

In deze lezing zal een keuze gemaakt worden uit 
werk van architecten, waarin de invloed van Frank 
Lloyd Wright in meer of mindere mate aanwijsbaar 
is. Naast werk van bekende Nederlandse architecten 
als W. Dudok, J. Wils, K.P.C. de Bazel, en C. Brandes 
zullen ook projecten van noordelijke architecten 
als S.J. Bouma, J.A. Boer, E. Reitsma, J.F.A. Göbel, 
M. de Vries, J.H. van Houten en D. Monsma in 
beeld worden gebracht. De meeste ontwerpen zijn 
gemaakt tussen 1920 en 1935.

Gaandeweg de lezing zal duidelijk worden dat in het 
werk van de hier genoemde architecten de invloed 
van Wright weliswaar voelbaar is, maar dat men zich 
eveneens heeft laten inspireren door andere stro-
mingen zoals De Stijl, de Amsterdamse School en 
het Zakelijk Expressionisme. De ‘dosering ‘ hiervan 
is per gebouw zeer verschillend, zodat verschillende 
signaturen ontstaan. Boeiend is dat ondanks deze 
verschillen, door vergelijkbaar gehanteerde archi-
tectuurprincipes en beeldtaal, het werk van al deze 
architecten als interbellum-architectuur herkenbaar 
is. 

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

J.F.A. Göbel, Woonhuis, 
1931, Assen, Plataanweg 3
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LEZING7

woensdag 4 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Stijn Hooijer
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Van 26 september 2009 tot 17 januari 2010 is in de 
Kunsthal in Rotterdam Amerikaanse kunst uit het 
begin van de twintigste eeuw te zien. Het Whitney 
Museum of American Art in New York levert ten 
behoeve van de tentoonstelling ruim zeventig schil-

derijen van kunstenaars als Edward Hopper, Georgia 
O’Keeffe en Lyonel Feininger. 
Aan het begin van de twintigste eeuw gebeurde 
er veel, heel veel in de Europese kunst. Allerlei 
stromingen buitelden over elkaar heen, zoals het 
kubisme, het futurisme, het fauvisme en het expres-
sionisme. In de tentoonstelling in de Kunsthal wordt 
een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de 
moderne kunst in Amerika in die zelfde tijd. Ver-
schillende groeperingen, zoals de Ash Can School, 
de Regionalisten en de Modernisten lieten van zich 
horen. Te midden van al dit rumoer werkte Edward 
Hopper (1882-1967) aan zijn verstilde weergaven 

van de stad. Zijn werk wordt in 
Rotterdam gecombineerd met 
dat van tijdgenoten als Georgia 
O’Keeffe en Man Ray. 

Stijn Hooijer is zelfstandig kunsthisto-
ricus. Zij vertelt verhalen, hetzij recht-
streeks aan mensen tijdens een lezing 
of rondleiding, hetzij via het medium 
papier.

Modern Life
Edward Hopper en tijdgenoten

Edward Hopper, Seven A. M., 1948
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LEZING8
De wereld van Katherina van Kleef
donderdag 5 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker dr. Saskia van Bergen
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Van 10 oktober 2009 tot en met 3 januari 2010 
presenteert Museum Het Valkhof de miniaturen-
tentoonstelling ‘De wereld van Katherina’. Na de 
succesvolle expositie ‘De gebroeders Van Limburg’ 
in 2005, is nu het belangrijkste 15de-eeuwse manus-
cript uit de Noordelijke Nederlanden te zien: het 
Getijdenboek van Katherina van Kleef.
Dit topstuk wordt eenmalig uit elkaar genomen, 
zodat circa 100 bladen uit dit anonieme meester-
werk in Nijmegen ieder afzonderlijk getoond kunnen 

worden. Kunst in Zicht houdt naar 
aanleiding van deze expositie een 
lezing waarin het boek uitgebreid 
besproken wordt.

Kort na 1435 gaf Katherina van 
Kleef, hertogin van Gelre, aan een 
anonieme verluchter opdracht een 

getijdenboek te maken. Deze ‘Meester van Kathe-
rina van Kleef’ wordt nu gerekend tot de top van de 
Noord-Europese boekverluchters uit de 15de eeuw. 
Met oog voor detail creëerde hij een intieme wereld 
van devotie, demonen en dagelijks leven in de late 
middeleeuwen. Het handschrift bevat prachtige mini-
aturen en randversieringen met bijbelse taferelen, 
heiligen, ambachten, planten en dieren, die zo ori-
gineel en kleurrijk zijn dat ze nog altijd verleiden en 
verwonderen. De hertogin bestelde een boek waar-
mee ze kon pronken, waar ze ook uit kon leren, 
zich kon inleven in Christus, zich dichtbij Maria kon 
wanen, ziektes en kwalen kon afwenden en voor één 
dag een onverwachte dood kon voorkomen.

Saskia van Bergen studeerde kunstgeschiedenis en 
mediëvistiek en promoveerde op een onderzoek naar de 
productie van getijdenboeken in vijftiende-eeuws Brugge. 
Momenteel werkt zij als project manager bij de afdeling 
bijzondere collecties van UB Leiden. Regelmatig schrijft zij 
en geeft zij lezingen over middeleeuwse kunst en boekver-
luchting. 

Anoniem, Katherina van Kleef voor 
Maria met Kind, circa 1440
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LEZING

Cézanne - Picasso - Mondriaan
Van impressionisme via kubisme naar abstractie

donderdag 12 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het werk van Paul Cézanne (1839-1906) 
is voor veel kunstenaars een lichtend voor-
beeld geweest. Hoewel Cézanne tot de 
impressionisten wordt gerekend, streefde 
hij niet naar weergave van vluchtige impres-
sies, maar richtte hij zijn aandacht op het 
voorwerp an sich. Hij wilde door kennis van 
vorm, opbouw en kleur tot de kern hiervan 
doordringen. Onder andere dankzij deze 
benadering legde Cézanne de eerste basis 
voor de moderne kunst. We volgen in deze 
lezing de evolutie van impressionisme, via 
kubisme naar abstractie, in het werk van 
Cézanne, Picasso en Mondriaan.

Pablo Picasso (1881-1973) liet zich graag 
inspireren door meesters uit het verleden. 
Altijd op een zeer directe manier, door individuele 
schilderijen van deze kunstenaars expliciet als bron 
te gebruiken.  

De invloed van Cézanne, door Picasso respectvol 
‘Monsieur Cézanne’ genoemd, reikt zeer ver: Picas-
so vestigt zich in 1958 zelfs in Vauvernargues aan de 

9

Paul Cézanne, De grote baders, 1900-1905
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voet van de Monte Sainte-Victoire, 
die Cézanne tot het maken van min-
stens zestig schilderijen inspireerde. 
Picasso liet de Cézannesque stijl in 
het kubisme samenvloeien met het 
voorbeeld van de Afrikaanse sculp-
tuur. Opvallend zijn de overeenkom-
stige thema’s in de werken van beide 
kunstenaars als baadsters, kaartspe-
lers, harlekijnen, appels en rokers.

Piet Mondriaan (1872-1944) ontdek-
te het werk van Cézanne en Picasso 
op de invloedrijke tentoonstelling 
van de Moderne Kunstkring in 1911 
in Amsterdam. Mondriaan, wiens 
bijdrage onder andere Duin V en 
Evolutie omvatte, was vooral onder 
de indruk van het werk van Cézanne. 
Het stimuleerde hem Parijs te bezoe-

ken, waar hij het kubistische werk van Picasso zag 
en zich realiseerde welke stap hij in zijn eigen werk 
moest zetten.

De lezing sluit aan bij de tentoonstelling Cézanne 
– Picasso – Mondriaan die van 17 oktober 2009 tot 
en met 24 januari 2010 in het Gemeentemuseum 
Den Haag te zien is.

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1906-1907

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is 
gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en  
20ste eeuw.

Piet Mondriaan, Tableau no. 1, 1913
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LEZINGEN10
Ter leering ende vermaeck
Hollandse 17de- eeuwse genreschilderkunst

woensdag 18 en 25 november 
19.30 - 21.30 uur
€ 20,00 / € 10,00 per keer
spreker Trudy de Lange MA
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In de zeventiende eeuw ontston-
den er verschillende specialismen 
in de Nederlandse schilderkunst, 
waaronder de zogenaamde ‘gen-
reschilderkunst’. De schilders 
van deze taferelen waren ‘na-
bootsers van ’t leven’, zoals zij zelf verkondigden. Zij 
gaven de zichtbare werkelijkheid, het dagelijks leven, 
op een zo realistisch mogelijke wijze weer. Maar 
hoe levensecht vele genretaferelen zich ook aan ons 
mogen voordoen, de schilders hebben dat gecompo-
neerde leven vrijwel voortdurend gebruikt om een 
gedachte mee te delen, een vermaning te geven of 
een zedenpreek te houden. Zulke schilderijen behel-
zen dus meer dan dat er letterlijk in eerste instantie 
van af te lezen valt. 

Voor ons, hedendaagse beschouwers, is deze ach-
terliggende bedoeling vaak moeilijk te ‘lezen’ daar 
wij onvoldoende op de hoogte zijn met het sociale 

leven – de zeden en de moraal 
– van de zeventiende eeuw. Om 
toch tot een redelijk aanvaardbare 
interpretatie te kunnen komen 
zullen we ons moeten verdiepen 
in de sociale context van die tijd 
waarbij we algauw stuiten op een 
verband tussen de schilderkunst 
en de literatuur. Genreschilders 
vonden hun inspiratie in de Bijbel 
en de Oudheid, maar bovenal 
in de emblemata - afbeeldingen 

met een moraliserend gedichtje- van de toenmalige 
bestsellerauteur Jacob Cats. Vele schilders verwerk-
ten deze Catsiaanse emblemen in hun schilderijen. 
Daar Cats grote populariteit genoot in brede lagen 
van de bevolking kon de verbeelde boodschap over 
het algemeen moeiteloos gelezen worden. Voor 
ons is de achterliggende betekenis echter een ware, 
boeiende zoektocht waarbij we bijvoorbeeld zullen 
ontdekken dat de man die een vrouw een vogel aan-
biedt nu niet bepaald eerbare bedoelingen heeft…

Trudy de Lange is kunsthistorica en werkt freelance. Zij 
heeft zich gespecialiseerd in de vroeg Italiaanse schilder-
kunst.

Gabriël Metsu, De vogelverkoper, 1662
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LEZING11
Museum Belvédère
donderdag 19 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker dr. Han Steenbruggen
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In het najaar van 2009 bestaat Museum Belvédère vijf 
jaar. In de korte tijd van haar bestaan heeft het muse-
um een stevige plek veroverd binnen het Neder-
landse culturele infrastructuur. Zijn onderscheidende 
kwaliteit dankt het museum aan zijn landschappelijke 
ligging, de bijzondere architectuur en de vaste col-
lectie. 

Deze collectie is opgebouwd door de ‘geestelijk 
vader’ van het museum, Thom Mercuur en concen-

treert zich rond Friese schilders en geestverwanten 
uit Holland, Brabant, Vlaanderen, Zeeland en Gro-
ningen. Museum Belvédère profileert zich dan ook 
als museum voor het Nederlandstalige cultuurge-
bied, met accenten op noordelijke, in het bijzonder, 
Friese kunst. Het richt zich niet zozeer op kunst-
historische stromingen of stijlen, maar op artistieke 
voorkeuren voor het landschappelijke, het beschou-
welijke en verstilling. Binnen dat concept verbinden 
zich de werken van schilders als Jan Mankes, Gerrit 
Benner, Tinus van Doorn, Gustave de Smet, Herman 
Kruyder, Sjoerd de Vries, Thijs Rinsema, Wobbe 
Alkema, Hendrik Werkman, Job Hansen, Willem 
Hussem, Roger Raveel, Dave Meijer, Jan Roos, J.C.J. 
Vanderheyden, Fred Pollack, Jan Snijder en Leen 
Kaldenberg.

Han Steenbruggen is directeur/conservator van Museum 
Belvédère in Oranjewoud.

Museum Belvédère, Oranjewoud
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donderdag 26 november 
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Lika Smirnova
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Prachtige bals, officiële ontvangsten en uitbundige fees-
ten vormden de façade van het leven van de tsarenfa-
milies. Niets menselijks was de tsarenfamilies vreemd. 
De meeste huwelijken waren gearrangeerd, van liefde 
was lang niet altijd sprake. Met alle gevolgen van dien: 
veel leed, pijn, verdriet, eenzaamheid, minnaars en 
minnaressen, en buitenechtelijke kinderen.

Ook werden deze families niet gevrijwaard van aan-
doeningen en ziektes. Dat ging gepaard met veel span-
ningen binnen het gezin, ook aan het Hof. De oudste 
broer van Alexander II overleed bijvoorbeeld kort 
vóór zijn huwelijk en kroning, waardoor de weg naar 
de troon voor de jongste broer plotseling heel kort 
werd. De laatste kroonprins, Alexis, bleek ongeneselijk 
ziek te zijn (hemofilie ). Zijn moeder tsarina Alexandra 
haalt uit de waanhoop alle deskundigen binnen: tever-
geefs. En zo verschijnt ineens Rasputin aan het Hof… 

Een mysterie met vergaande gevolgen!
Maar toch viel er meestal veel te genieten binnen 
het gezins- en familieleven aan het Russische Hof. Als 
deelgenoot beleeft u vele mooie dingen, onder andere 
weelderige jachtpartijen, muziek- en theateruitvoerin-
gen in eigen theater naast het Winterpaleis, poëzie/lite-
ratuurfeesten, charitatieve acties, ontmoetingen met 
beroemde kunstenaars en maecenae, en vele andere 
mooie en indrukwekkende gebeurtenissen. Bruisend, 
boeiend, kleurrijk, verrassend, bizar, zeer indrukwek-
kend en vooral onvergetelijk!

Deze lezing, ondersteund met rijk en veelal uniek 
beeldmateriaal uit Rusland, laat u een kijkje nemen 
achter de coulissen. U stapt als het ware in het kleur-
rijke privéleven van de tsarenfamilies. U wordt een 
getuige van gebeurtenissen in de privévertrekken van 
de tsarenpaleizen en maakt diverse bijzondere, mooie, 
bizarre en andere bijzondere gebeurtenissen mee. En 
dan ontdekt u dat deze onbereikbare figuren opeens 
veranderen in ‘gewone mensen van vlees en bloed’. 
De gezins- en familie (ver)houdingen verschillen soms 
niet veel van die van een gewone sterveling: men 
geniet of men lijdt…

Lika A. Smirnova is geboren in Moermansk en woont 
momenteel in Nederland. Zij begeleidt groepen en delega-
ties, geeft lezingen en organiseert cultuurreizen naar Rusland.

LEZING12
Lief en leed tussen pracht en praal
Privé leven van de tsarenfamilie

Atelier van Izambard Chanceau, Galahofjapon van tsarina 
Maria Fjodorovna,1880-1890
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LEZING13
Het panorama 
Bioscoop van de 19de eeuw

woensdag 9 december
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Rolf Borcherts
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Welbeschouwd kun je het 19de-eeuwse panorama 
het eerste massamedium noemen. Het woord pano-
rama is ontleend aan het Grieks en betekent letterlijk 
‘alles zien’. Het is een vergezicht naar verschillende 
kanten, geschilderd op een cirkelvormig gespannen 
doek. De toeschouwer bevindt zich in het midden 
van de voorstelling en door middel van aangepaste 
belichting, subtiele geluidseffecten en decoronderde-
len ondergaat hij een illusie van realiteit. 

Het eerste panorama werd gerealiseerd rond 1790 
in Edinburgh, maar pas in de tweede helft van de 
19de eeuw ontstond een ware hype rond panorama-
schilderingen. Ze ontwikkelden zich tot de populair-
ste en spectaculairste vorm van publieksvermaak in 
de grote steden van Europa en Amerika. Je vond er 
de unieke combinatie van kunst en amusement, zoals 
je die later kon aantreffen in de film. Hongerig naar 

kennis over de hun omringende wereld bezochten 
mensen panorama’s waar ze zich konden wanen in 
verre landen, temidden van het oorlogsgeweld of 
in een zeeslag. Met de komst van fotografie, film en 
televisie verdween het panoramaschilderij uit de 
belangstelling. Bewegend beeld bleek een grotere 
aantrekkingskracht te hebben. Van de panorama’s 
die ooit vele kijkers trokken zijn nu nog slechts 30 
bewaard gebleven. 

Panorama Mesdag in Den Haag is het oudste histori-
sche panorama dat nog op zijn oorspronkelijke plek 
te bewonderen is. Rolf Borcherts, voormalig direc-
teur, schetst een overzicht van het fenomeen en ver-
telt over de geschiedenis van het Haagse panorama 
in het bijzonder. In 1881 schilderde Hendrik Willem 
Mesdag het inmiddels wereldberoemde gezicht op 
Scheveningen, daarbij geassisteerd door zijn vrouw 
Sientje Mesdag-van Houten, George Hendrik Breit-
ner, Théophile de Bock en Bernhard Blommers. Na 
ruim een eeuw, onderging het meesterwerk een 
grondige restauratie, waarover na de pauze een film 
vertoond wordt.

Rolf Borcherts was van 1995 tot 2001 directeur van Pano-
rama Mesdag in Den Haag.

Panorama Mesdag, Den Haag



18

De vele gezichten van Chinees keramiek
donderdag 10 december 
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Nirdosh Petra van 
Heesbeen
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De 40ste editie van het Europalia Festival in Brussel 
staat dit najaar in het teken van China. Naar aanlei-
ding daarvan gaat Kunst in Zicht in twee lezingen op 
zoek naar authentieke aspecten van het ‘Rijk van het 
Midden’ (zie ook p.).

In 2006 maakte Nirdosh Petra van Heesbeen een 
keramiek-studiereis door China. Ze bezocht plaat-
sen die voor het ontstaan van de keramiek in China 
een belangrijke rol hebben gespeeld en nog steeds 
spelen. Keramische elementen werden gebruikt in 
de architectuur zoals te zien in de Verboden Stad in 
Bejing. Maar ook rituele voorwerpen zoals het ter-
racotta leger in Xi’an zijn voorbeelden van de kera-
miekproductie in China.
 
De import van Chinees porselein sinds de oprichting 
van de VOC maakt dat we op een bepaalde manier 
naar dit materiaal kijken . In de lezing gaat de spreek-
ster, aan de hand van de bezoeken tijdens deze reis, 
ook in op de ontwikkeling van het porselein die lange 
tijd onder bescherming van de keizers heeft gestaan.

Nirdosh Petra van Heesbeen is kunstenaar keramische 
vormgeving. Naast haar activiteiten als keramiste verzorgt 
ze lezingen over keramiek in binnen-en buitenland.

De Verboden Stad, Bejing, 1406-‘20, detail van het dak

LEZING14
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STADSWANDELING15
De Hoornse Meer en het Wall House
zondag 27 september 
13.00 - 17.00 uur
€ 20,00 (inclusief inleiding, koffie/
thee en entree Wall House)
begeleiders drs. Jaap Ekhart en 
Kie Ellens
vertrekpunt Van Suttnerstraat 
(Albert Heijn)
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In een middag-vullend programma neemt Kunst in 
Zicht een van de bekendste Groningse buitenwijken 
onder de loep: de Hoornse Meer. De aanvankelijke 
bestemmingsplannen voor het gebied waren zeer 
divers. Eerst was het zuidelijk deel van de ringweg er 
gepland en vervolgens moest er een chique villapark 
komen voor uitverkorenen. Maar uiteindelijk kwam 
er een wijk met behoorlijk veel sociale woningbouw. 
We wandelen door de Hoornse Meer om antwoord 
te krijgen op de vraag wat de wijk nu zo bijzonder 

maakt. Waarom komt men van heinde en 
ver om Hoornse Meer te bekijken?

De wandeling eindigt in het Wall House, 
waar we met koffie en thee worden ont-
vangen. Het huis wordt beschouwd als 
het magnus opum van de Amerikaanse 
architect John Hejduk (1929-2000). Deze 
begon aan het einde van de jaren vijftig 

aan zijn loopbaan als architect. Zijn eerste ontwer-
pen waren een serie streng geometrische ontwerpen 
voor woonhuizen, waaronder de Wall Houses. Met 
uitzondering van Groningen, waar nu Wall House # 
2 gebouwd is, ontsteeg zijn vroege werk nooit het 
papieren stadium.

Hejduk heeft met de stad Groningen een bijzondere 
band gehad. Hij ontwierp voor de Reitemakersrijge 
in Groningen onder meer een woontoren, die ove-
rigens ook nooit is gerealiseerd. Daarnaast heeft hij 
in het kader van The Books of Groningen een van de 
negen stadsmarkeringen ontworpen (Stadsmarkering 
S8, aan de A7). Het Wall House # 2 dat postuum 
werd gerealiseerd, is een gebouw dat, zoals de naam 
zegt, de muur centraal stelt. Het doet dit letterlijk: 
de muur van 18 meter breed en 14 meter hoog, 
is vrijstaand en heeft de ruimten aan weerszijden 
geplaatst. Kie Ellens, directeur van het Wallhouse, zal 
ons inleiden in de architectuur van het huis.

John Hejduk, Wall House # 2, 1976-2000, 
Groningen
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STADSWANDELING16
Het Villapark in Helpman
zondag 11 oktober
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Hoek Goeman 
Borgesiuslaan-Hondsruglaan
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De jaren dertig van de vorige eeuw staan te boek 
als ‘de crisisjaren’. Toch verrees her en der chique 
architectuur. In het zuiden van de stad Groningen, 
bijvoorbeeld, werd een aanvang gemaakt met de 
bouw van de ‘Villabuurt’

Het villapark moest de uitstroom van kapitaalkrach-
tige inwoners tegengaan. Milieuoverwegingen speel-
den echter ook een rol: het parkkwartier mocht niet 
alleen aantrekkelijk zijn voor de bewoners, maar 
moest vooral grote waarde krijgen voor de volks-
gezondheid. Diverse gerenommeerde Groningse 
architecten hebben meegewerkt aan de realisatie van 
Villapark: Van Elmpt, Van Linge, Reitsma, Bouma en 
Wittop Koning. Zij voorzagen de stadsuitbreiding van 
de nodige allure.

Tijdens de wandeling zal extra aandacht worden 
besteed aan Verlengde Hereweg 193, een door Evert 
van Linge ontworpen villa die geïnspireerd is op het 
oeuvre van Frank Lloyd Wright, de beroemde Ameri-
kaanse architect die vijftig jaar geleden overleed. Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Bijschrift?

S.J. Bouma, dubbel woonhuis, Hondsruglaan 17
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STADSWANDELING17
Hofjes in de stad Groningen
zondag 1 november
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Egbert van der 
Werff
vertrekpunt Martinitoren
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De stad Groningen staat bekend 
om haar vele hofjes, ook wel 
gasthuizen genoemd. Ze zijn 
te herkennen aan hun karakte-
ristieke vorm: de huizen staan 
rond een binnenplaats of tuin 
en een poort geeft toegang tot 
de hof. Oorspronkelijk waren 
de gasthuizen liefdadige instel-
lingen 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. In de loop der jaren nam 
het aantal behoeftigen toe en bood het gasthuis ook 
blinden, kreupelen, ouden van dagen en zelfs krank-

zinnigen onderdak. Vanaf 1600 
is het St. Geertruidsgasthuis net 
als de meeste Groningse gast-
huizen een huis voor ouderen.

De stadswandeling voert langs 
een drietal in oorsprong middel-
eeuwse hofjes in de Groningse 
binnenstad: het St. Geertruids-

gasthuis, het St. Anthonygasthuis en het Heilige 
Geestgasthuis. In het laatste hofje, ook wel Pelster-
gasthuis genaamd, zullen we de kerk, de voogdenka-
mer en de weegkamer bekijken.

Egbert van der Werff heeft middeleeuwse geschiedenis 
gestudeerd. Hij heeft zijn historische belangstelling met zijn 
werk kunnen combineren, onder meer als rondleider en 
reisleider, als conservator in Museum Klooster Ter Apel en 
Museum Stad Appingedam en als projectmedewerker bij de 
Groninger Archieven. Sinds oktober 2007 is hij beheerder 
van het Pelstergasthuis.

St Anthonygasthuis
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DONATEURSEXCURSIE18
Gejaagd door de wind
Hedendaagse kunst en vormgeving in het Zuiderzeemuseum

zondag 20 september
vertrek
Groningen Hoofdstation 7.30 uur
Haren, Hotel Mercure 7.45 uur
aankomst 19.30 uur
€ 70,00 (inclusief vervoer touring-
car, rondleiding, lunch, koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

UITSLUITEND VOOR 
DONATEURS

Kunst in Zicht gaat dit jaar met de donateurs naar 
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Dat toont al 
meer dan 60 jaar de cultuur uit het voormalige Zui-
derzeegebied. Het museum kijkt echter niet alleen 
terug naar het verleden, maar laat ook zien hoe oude 
tradities terugkeren in de hedendaagse Nederlandse 
kunst, cultuur, erfgoed en design. En vooral dat laat-
ste aspect staat centraal in ons bezoek.

Bij aankomst met het bootje bij het museum staan 
op de dijk honderd vrouwen en mannen ons op te 
wachten. Stoïcijns kijken de zwarte etalagepoppen 
uit over het water van de voormalige Zuiderzee; 
door de wind ritselen en fladderen hun extravagante 
zwarte gewaden. Het is een tafereel van een spook-
achtige schoonheid dat de opmaat vormt voor de 
omvangrijke tentoonstelling ‘Gejaagd door de wind’ 
waarin werk te zien is van een groot aantal spraak-
makende Nederlandse mode-, sieraden en acces-
soire-ontwerpers, stylisten, fotografen en illustrato-

ren. Getoond wordt hoe de Nederlandse tradities 
en geschiedenis als vanzelfsprekend terugkeren in de 
hedendaagse vormgeving.

De tentoonstelling speelt zich zowel binnen als 
buiten af. In de kleine kapel van het buitenmuseum 
heeft modeontwerper Jan Taminiau een bruidspaar 
gekleed in een variant op een traditionele stof die hij 
in India heeft laten weven. Her en der op het terrein 
staan grote billboards met foto’s die de historische 

Wendelien Daan, Billboard, 2009
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collectie, of de historie zelf tot uitgangspunt hebben 
genomen. Dana Lixenberg fotografeerde poppen in 
hun dozen op zo’n vervreemdende manier dat ze 
lijken in een knekelhuis worden. 

Ook zijn er kunstprojecten in het park te zien van 
internationaal bekende kunstenaars die in opdracht 
van het museum zijn gerealiseerd. In 2009 staat het 
thema Van ambacht tot abstractie centraal in het 
museum. Zo is er werk te zien van de Britse kunste-
nares Clare Twomey die al tien jaar met klei werkt. 
Haar sculpturale interventie in de architectuur van 
het Zuiderzeemuseum bestaat uit honderden scher-
ven van huishoudelijk porselein en antieke kerami-
sche tegels. Atelier van Lieshout ontwierp speciaal 
voor het Zuiderzeemuseum een paviljoen. Het heeft 
de vorm van een menselijk spijsverteringskanaal en 
doet dienst als informatiecentrum, ontvangstruimte 
en overnachtingslocatie.

Na de lunch in het museum-restaurant kunt u deze 
projecten in het museumpark individueel bekijken, 
met een toelichting in de hand. Daar staat dan ook 
om 15 uur koffie en thee en gebak voor u klaar.

Atelier van Lieshout, Huize organus, 2008

Truus en Riet Spijkers, Ontwerp uit de 
collectie 2008-2009
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EXCURSIE19
Wuppertal
Claude Monet - Skulpturenpark Waldfrieden

zondag 18 oktober
vertrek
Groningen Hoofdstation 7.00 uur
Haren, Hotel Mercure 7.15 uur
aankomst 21.00 uur
€ 85,00 (inclusief vervoer 
touringcar en rondleiding, 
exclusief lunch)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Toen Claude Monet (1840-1926) in 1890 in Giverny 
ging wonen en daar zijn beroemde tuin met water-
partijen aanlegde, bood hem dat nieuwe artistieke 
uitdagingen. Hij schilderde het spiegelende waterop-
pervlak met de prachtige waterlelies talloze malen. 
Het werden bijna abstracte composities, waarin niet 
duidelijk te zien is welke planten nu echt in het water 
staan en welke er alleen maar in weerspiegeld wor-
den. Het lukte Monet om met deze grote doeken los 
te komen uit het zuiver figuratieve en door te stoten 
naar abstractie, naar het absolute. Daarin lag Monets 
belangrijkste artistieke prestatie.

In de expositie die het Von-der-Heydt-Museum in 
Wuppertal in samenwerking met Musée Marmottan 
in Parijs dit najaar organiseert, staan deze beroemde 
Nympheas (waterlelie-doeken) centraal. Naast het 
late werk zullen voorbeelden uit alle ontwikkelingsfa-
sen van Monets carrière te zien zijn, onder meer ook 
schilderijen van de hooibergen en de kathedraal van 

Rouen. Zijn werk zal in verband worden gebracht 
met werken van andere impressionisten, zoals 
Degas, Renoir, Pissarro en Sisley.

Na de lunch (op eigen gelegenheid en voor eigen 
rekening) brengen we een bezoek aan een nieuw 
beeldenpark in Wuppertal. In 2006 verwierf de van 
oorsprong Britse beeldhouwer Tony Cragg (1949) 
een verwilderd privé park van 15 hectare, grenzend 
aan het Christbusch in de wijk Hesselnberg. In het 
park ligt een onder monumentenzorg staande villa. 
Dit huis werd gebouwd tussen 1946 en 1948 door 
de architect Franz Krause, in opdracht van de verf-
fabrikant Kurt Herberts. De villa kenmerkt zich 
door een consequent doorgevoerde organische 
vormgeving. Tijdens het Derde Rijk ontfermde 
Herberts zich over kunstenaars als Willi Baumeister 
en Oskar Schlemmer, die door de nationaal-socia-
listen als ‘entartet’ waren bestempeld. De villa en 
het omringende park werden recentelijk grondig 
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Claude Monet, Op het strand van Trouville, 1870-‘71

gerestaureerd en op het terrein is een tentoonstel-
lingshal gebouwd door architect Rudolf Hoppe uit 
Wuppertal.

Met de opening van het beeldenpark in september 
2008 ging voor Tony Cragg een droom in vervulling. 
Het was zijn bedoeling een park te creëren, waar hij 
eigen werk en dat van andere internationaal bekende 
beeldhouwers kon exposeren. De beelden voegen 
zich harmonisch in de natuurlijke omgeving van het 
park. Midden in de oude industriestad Wuppertal is 
zo een betoverend mooie, verstilde ruimte ontstaan 
met de toepasselijke naam ‘Waldfrieden’.

Skulpturenpark Waldfrieden
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EXCURSIE20
Hilversum en de Nederlandse architectuurgeschiedenis
zondag 8 november
vertrek
Groningen Hoofdstation 8.00 uur
Haren, Hotel Mercure 8.15 uur
aankomst 19.00 uur
begeleiding drs. Pieter Rings
€ 85,00 (inclusief vervoer tou-
ringcar, rondleidingen, koffie/thee, 
lunch)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

In aansluiting op de lezingen over de Amerikaanse 
architect Frank Lloyd Wright (1867-1959) en zijn 
Nederlandse navolgers (zie p. 5 en 10) organiseert 
Kunst in Zicht een excursie naar Hilversum waar 
veel voorbeelden van zijn invloed te vinden zijn.

De Nederlandse architectuurgeschiedenis in de eer-
ste helft van de twintigste eeuw is een snelle opeen-
volging van verschillende bouwstijlen: de neostijlen 
van de negentiende eeuw worden opgevolgd door 
Berlage en zijn navolgers, De Amsterdamse School, 
invloeden van De Stijl en Frank Lloyd Wright en de 
eerste generatie moderne architectuur.

Die grote variatie aan bouwstijlen zijn in Hilver-
sum allemaal vlak bij elkaar terug te vinden. Vanaf 
1900 groeit Hilversum snel als tuinstad, die gemak-
kelijk bereikbaar is per spoor vanuit Amsterdam. 
Welgestelde Amsterdammers laten er hun villa’s 
bouwen. Sociale woningbouwprojecten schieten 
als paddenstoelen uit de grond. In Hilversum zijn 
tegelijkertijd veel vooraanstaande architecten aan het 

werk. Dudok ontwerpt er zijn oeuvre van woningen, 
scholen, begraafplaatsen en het beroemde raadhuis. 
De zeer modern bouwende architect Jan Duiker 
ontwerpt in de bossen Sanatorium Gooiland en, aan 
de rand van het centrum, het multifunctionele hotel-
restaurant-theater Zonnestraal. Tegelijkertijd laten 
de verschillende omroeporganisaties er hun repre-

Jan Wils, Woonhuis, 1927, Stevinweg e.o., Hilversum
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sentatieve omroepstudio’s bouwen. Genoeg te zien 
dus in Hilversum.

‘s Ochtends voert een busrit ons langs een reeks 
voorbeelden uit de Nederlandse architectuurge-
schiedenis van de eerste heft van de 20ste eeuw. 

Willem Dudok, Raadhuis van Hilversum, 1928-‘31

Traditionele landhuizen naast de eerste moderne 
villa’s, scholen van Dudok tussen zijn sociale woning-
bouwprojecten. Waar mogelijk stappen we even 
uit om binnen een kijkje te nemen. De ochtendtoer 
eindigt met een rondleiding in hotel restaurant Gooi-
land, een mooi voorbeeld van het Nieuwe Bouwen, 
van Jan Duiker uit 1934-‘35. Daar staat vervolgens 
ook een lunch voor ons klaar.

Na de lunch bezoeken we het beroemde raadhuis 
van Hilversum, hoogtepunt uit Dudok’s oeuvre. Al 
in 1915, vlak na zijn benoeming, maakte Dudok een 
eerste schetsontwerp hiervoor, maar het gebouw 
werd pas uitgevoerd tussen 1928 en 1931. Het 
karakteriseert zijn hele oeuvre eigenlijk het beste. 
Tijdens de rondleiding door het raadhuis ziet u onder 
meer de trouwzaal, burgerzaal en raadzaal. Daarna is 
het mogelijk de toren te beklimmen en/of een kleine 
tentoonstelling over het leven en werk van Dudok te 
bekijken.

Pieter Rings is medewerker van Museum Hilversum en 
expert in de architectuurgeschiedenis van Hilversum.
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Organisatie
Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het ver-
breiden van kennis over beeldende kunst, architec-
tuur en archeologie om de ontwikkeling van belang-
stelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan 
te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht 
lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel 
historische als actuele onderwerpen op het gebied 
van beeldende kunst, architectuur en archeologie 
aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan 
lopende tentoonstellingen. 
Alle lezingen, wandelingen en excursies worden 
verzorgd door deskundige docenten, voor het 
merendeel kunsthistorici, historici en archeologen.

Inschrijving 
Inschrijving voor de activiteiten kan op drie manie-
ren geschieden:
-schriftelijk via het inschrijfformulier: in het pro-
grammaboekje of op de website www.kunstinzicht.
org en storting van het verschuldigde bedrag onder 
vermelding van het volgnummer van het program-
maonderdeel op gironummer 4970581 ten name 
van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen. 
-telefonisch via (050) 318 86 5I 
rechtstreeks: dinsdag van 10.00 - 13.00 uur 
buiten kantooruren: via het antwoordapparaat Voor 
betalingswijze zie boven. 
-contante betaling (alleen lezingen en wandelingen) 
bij Boekhandel van der Velde, A-Kerkhof 45-47, 
Groningen (niet telefonisch). 

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst van de betaling.

Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om 
slechts één of twee avonden bij te wonen, in plaats 
van het totale aantal bijeenkomsten. 

Voorwaarden 
Wanneer een programmaonderdeel door omstan-
digheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers 
hiervan bericht in de week voor de geplande 
aanvangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt 
uiteraard teruggestort. Afzeggen door deelnemers 
kan tot 21 dagen voor aanvang van het program-
maonderdeel. Het reeds betaalde geld wordt terug 
betaald onder aftrek van 30% administratiekosten. 
Nadien is geen restitutie meer mogelijk. 

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 meer-
daagse reis door ons geannuleerd, dan krijgt u hier-
van 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 heb-
ben een streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal 
voor de donateurs een activiteit georganiseerd. 
Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het 
programmaboekje met het complete overzicht en 
eventuele aanvullende informatie over de activitei-

ten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen de donateurs 
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelin-
gen en excursies.

Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar  
(I januari - 31 december) steunt u de activiteiten van 
Kunst in Zicht. U kunt zich opgeven door het aan-
meldingsformulier achter in het boekje in te sturen. 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, 
tel (050) 318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur recht-
streeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat; 
wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug). Lezin-
gen 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 bel-
len u dan zo spoedig mogelijk terug).



    Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats

1 Frank Lloyd Wright  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

2 Dieren met een christelijke boodschap  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

3 Het (herfst)weer als inspiratie  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

4 Geweven verhalen  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

5 Alfred Stevens  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

6 De invloed van Frank Lloyd Wright  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

7 Edward Hopper en tijdgenoten  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

8 De wereld van Katherina van Kleef  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

9 Cézanne - Picasso - Mondriaan  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

10 Ter leering ende vermaeck  ....x  € 20,00  ....x  € 18,00  ....x  € 12,00

11 Museum Belvédère  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

12 Lief en leed tussen pracht en praal  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

13 Het panorama  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

14 Chinees keramiek  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

15 De Hoornse Meer en het Wall House  ....x  € 20,00  ....x  € 18,00  ....x  € 12,00

16 Villapark  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

17 Hofjes in de stad Groningen  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

18 Donateursexcursie Zuiderzeemuseum Enkhuizen    ....x  € 70,00

19 Wuppertal: Claude Monet - Skulpturenpark Waldfrieden  ....x  € 85,00  ....x  € 75,00  ....x  € 75,00

20 Hilversum en de Nederlandse architectuurgeschiedenis  ....x  € 85,00  ....x  € 75,00  ....x  € 75,00

Administratiekosten        1,50

Totaal        € .........

Inschrijfformulier

heer/mevr.:

straat:

postcode en woonplaats:

telefoon:

bank/gironummer:

• Stuur dit formulier naar Stich-
ting Kunst in Zicht, Postbus 
1181, 9701 BD Groningen.

• Maak tegelijkertijd het verschul-
digde bedrag vermeerderd met 
€ 1,50 administratiekosten over 
op giro 4970581 t.n.v. Stichting 
Kunst in Zicht, Groningen.

• U bent ingeschreven voor een 
lezing, cursus, wandeling of 
excursie zodra wij uw inschrijf-
formulier en uw betaling heb-
ben ontvangen. U krijgt het 
inschrijfbewijs dan toegestuurd. 
Inschrijving op volgorde ont-
vangst betaling✁
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Word nu donateur...

Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar (I januari - 
31 december) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. 
U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier in 
te sturen.

Ja, 
ik/wij word(en) donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen

✁



Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzicht.org
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