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Jean Paul Getty (1892-1976) was een puissant rijke Amerikaan. Hij 
werd geboren in een rijk gezin en erfde een aanzienlijk fortuin dat hij 
ging vermenigvuldigen. Zijn motto was: sta vroeg op, werk hard en 
vind olie. Na de Tweede Wereldoorlog was hij één van de eerste men-
sen die een miljard dollar aan vermogen had. Na zijn dood in 1976 was 
dit al twee biljoen dollar. Toch is zijn leven ook het bewijs van het feit 
dat alleen geld niet gelukkig maakt. Hij was gierig en had geen gelukkig 
privé leven.

Getty was wel een zeer gedreven kunstverzamelaar. Voor hem was 
het verzamelen één van de meest opwindende en ook meest bevredi-
gende bezigheden. Niet zozeer omdat kunstwerken geldwaarde had-
den of omdat hij ze als beleggingsobjecten beschouwde. Het was vol-
gens hem een verrijking van je leven om door mooie dingen omringd 
te zijn. Hij vond het bovendien de plicht van welgestelden om in ruil 
voor het verrijken van de wereld, kunstenaars te steunen. Zijn verza-
meling diende voor iedereen gratis toegankelijk te zijn.

Getty liet 661 miljoen dollar na aan de J. Paul Getty Trust. Dit is de 
rijkste kunstinstelling ter wereld. Zij omvat niet alleen een museum, 
maar ook een wetenschappelijk onderzoeksinstituut en een restau-
ratieatelier. The Getty Foundation steunt personen en instituten die 
bijdragen aan het beter begrijpen van visuele kunsten. Niet alleen in 

Los Angeles – de thuisbasis van de stichting – maar overal ter wereld. 
Tevens werkt de Foundation eraan de positie van kunstgeschiedenis als 
wereldwijde discipline te versterken. 

Een lang verhaal over olie, geld en rijkdom met veel nullen. Heeft het 
iets gemeenschappelijks met onze stichting? Op het eerste gezicht 
misschien weinig, maar ‘wij staan ook vroeg op, werken hard’ en in 
plaats van olie is kunst de bron van onze rijkdom. Kunst in Zicht, dat 
zonder subsidies draait, heeft een materieel vermogen dat weinig nul-
len telt en geen rijke kunstverzameling. Wel stellen we elk seizoen 
een imaginair museum samen: een wisselende verzameling van mooie, 
ontroerende of spraakmakende kunst, bijeengebracht door onze 
docenten. Niet in Californië of wereldwijd, maar op kleinere schaal 
hier in het noorden van Nederland. We proberen bij te dragen aan 
een beter begrip van kunst. Ons programma toont onze ‘gretigheid’ 
naar kunst, die we willen delen met zoveel mogelijk mensen. Om een 
andere Getty te citeren, sir John Paul Getty jr.: ‘Hoe meer kunst ik zag, 
hoe meer ik wilde zien.’

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2013

Enrich your life with art
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xxx

donderdag 7 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Groningen maakt dit voorjaar kennis met 
Scandinavische kunst in het Groninger Museum. 
Naar aanleiding daarvan organiseert Kunst in Zicht 
een aantal lezingen (zie ook p. 6), niet alleen over 
beeldende kunst, maar ook over een bekende archi-
tect uit Finland.

Alvar Aalto (1898-1976) werd beroemd met een 
vaas, waarvan hij de vormen baseerde op de Finse 
meren. Voor de ontspanningsruimte van een tuber-
culose sanatorium ontwierp hij de Paimio-stoel 
uit gebogen multiplex, een stoel die inmiddels als 
designklassieker geldt. En als gevolg van het succes 
van zijn meubelontwerpen richtte hij in 1933 de nog 
altijd bestaande firma Artek op. Maar vooral ook 
werd Aalto wereldberoemd met zijn architectuur-
ontwerpen, waarin hij functionalistische uitgangspun-
ten combineerde met organische vormen; de Finse 
natuur en cultuur speelden altijd mee in zijn ontwer-
pen. Aalto had de stellige overtuiging dat moder-

nisme niet het tegenovergestelde was van traditie. 
Vanuit dat principe gebruikte hij zowel strakke -, als 
organische vormen en combineerde hij glas, staal en 
beton met houtconstructies en ambachtelijke details. 
Voorbeelden van zijn ontwerpen zijn onder meer het 
Sanatorium in Paimio – geïnspireerd door sanatorium 
Zonnestraal in Hilversum van J. Duiker – , de prach-
tige villa Mairea, waarin de internationale bouwstijl, 
Fins cultureel erfgoed en Japanse bouwtradities 
samenkomen, en de Finlandia hal in Helsinki. 

Jikke van der Spek is kunsthistorica en werkt voor ver-
schillende instellingen.

Alvar Aalto (1898-1976)
Finse cultuur en internationale stijl

LEZING1

Alvar Aalto, Vaas Savoy



5

Alvar Aalto, Finlandia-hal, Helsinki, 1962-‘71
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xxx LEZINGEN2
Licht op Scandinavische kunst
dinsdag 12 en 26 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 22,00 / € 11,00 per keer
spreker drs. Saskia Goddijn
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De Scandinavische kunstgeschiedenis is in publicaties 
en musea buiten Scandinavië onderbelicht. Jammer, 
want de Scandinavische kunst verdient het uitgelicht 
en toegelicht te worden. Gelukkig wordt daar nu 
iets aan gedaan! Van 9 december 2012 tot 5 mei 
2013 is in het Groninger Museum de tentoonstelling 
Nordic Art; The Modern Breakthrough te bezoeken 
en bij Kunst in Zicht geeft kunsthistorica Saskia 

Goddijn, die van Deense oor-
sprong is, een inleiding over 
Scandinavische kunst. 

Vanaf het midden van de 
19de eeuw tot het begin van 
de 20ste eeuw verlangden 
steeds meer jonge kunste-
naars in Scandinavië naar het 
doorbreken van academische 
tradities en het ontwikkelen 
van een ‘eigen kunst’. In deze 
lezing volgen we de artistieke 
stappen van onder anderen 

de Zweedse kunstenaars Richard Bergh en Anders 
Zorn, Anna Ancher en Peder Severin Krøyer die 
leefden in de kunstenaarskolonie op het Deense 
Skagen, de Noor Edvard Munch en de Fin Akseli 
Gallen-Kallela. Natuurlijk blijft ook het Zweedse kun-
stenaarsechtpaar Karin en Carl Larsson dat van grote 
invloed is geweest op het wereldwijde beeld van het 
Zweedse leven, maar ook in niet geringe mate het 
Zweedse leven heeft beïnvloed, niet onbesproken. 

Aanvankelijk schilderden de besproken kunste-
naars zogenaamde identiteitsbevestigende tafe-
relen, gevuld met Scandinavische mensen die 
Scandinavische dingen doen in een Scandinavische 
setting, of stille, geconcentreerde Scandinavische 
sfeerschilderingen. Echter, we zien bij velen toch 
langzaam maar zeker een verschuiving naar een 
meer persoonlijke, soms geabstraheerde, soms meer 
expressionistische, beeldtaal. 

Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij doceert aan diverse 
instellingen en begeleidt reizen.Richard Bergh, Noordelijke Zomeravond, 1899
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xxx LEZING3
Verleden, heden en toekomst
Restauraties in Groningen vanaf 1874

woensdag 13 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker drs. Claudia Versloot
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Vanaf het ontstaan van de monumentenzorg in 1874 
zijn bij elke restauratie afwegingen gemaakt ten aan-
zien van de ingrepen die nodig zijn om het gebouw 
geschikt te maken voor herbestemming of om de 
architectonische verschijningsvorm te wijzigen naar 
de dan geldende modeverschijnselen. Zo ook bij 
de restauraties in de stad Groningen. In de lezing 
worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikke-
lingen benoemd die direct invloed hadden en hebben 
op de restauratievisie in Nederland. 

Aan de hand van uitgevoerde restauraties van diverse 
gebouwen in Groningen worden de restauratievisies 
van het verleden en heden toegelicht. Gebouwen 
die de revue zullen passeren zijn onder andere de 
Herepoort, de Hoofdwacht, het Goudkantoor, 
Nieuwe Kerk, Gotisch Huis, Prinsenhof, de Faun en 
de Watertoren. 

Claudia Versloot studeerde onder meer bouwhistorie, 
restauratie en monumentenzorg in Utrecht en werkt nu als 
restauratiedeskundige bij de Gemeente Groningen.

Goudkantoor, Groningen
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xxx LEZING4
De verrassende visie van Gustave 
Caillebotte (1848-1894)
donderdag 28 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het Gemeentemuseum Den Haag toont in het 
voorjaar van 2013 het eerste overzicht van Gustave 
Caillebotte (1848-1894) in Nederland. Reden voor 
Kunst in Zicht om ook aandacht te besteden aan 
deze relatief onbekende, maar wel heel verrassende 
Franse kunstenaar.

Caillebotte was de stille kracht onder de impressio-
nisten. Zijn vooruitstrevende werk is vernieuwend 
en gedurfd. Door zijn gegoede afkomst hoefde hij 
niet te leven van de verkoop van zijn schilderijen en 
was hij geheel vrij in zijn onderwerpskeuze en stijl 
van werken.

Ook als mecenas vervulde Caillebotte een belang-
rijke rol in het succes van het impressionisme. Hij 
ondersteunde vrienden als Claude Monet en Auguste 
Renoir financieel door werk van hen aan te kopen en 
tentoonstellingen te organiseren.

In de lezing komt de wisselwerking van zijn schil-
derkunst en de opkomende fotografie aan de orde. 
Opvallend zijn de verrassende standpunten die 
Caillebotte inneemt als hij stadsgezichten schildert: 
van bovenaf, zelfs door het hek van een balkon heen, 
werpt hij een blik op de boulevards en pleinen van 
Parijs.

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

Gustave Caillebotte, Straat in Parijs bij regen, 1877
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xxx
Nerveuze vrouwen
Twee eeuwen vrouwen en hun psychiaters

woensdag 6 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker Eric Bos
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Waarom worden vrouwen 
sneller geestesziek ver-
klaard dan mannen? Kan 
kunst daar een antwoord 
op geven? Dat is wat een 
bijzondere tentoonstelling in 
het Museum Dr.Guislain in Gent lijkt te pretenderen. 
In de tentoonstelling Nerveuze vrouwen. Twee eeuwen 
vrouwen en hun psychiaters staan beroemde vrouwen 
met hun psychiaters centraal. Enkele daarvan zijn 
Marilyn Monroe en haar psychiater Ralph Greenson, 
of Augustine, de diva onder de hysterische vrou-
wen en haar psychiater Jean-Marie Charcot, Anna 
O. en Sigmund Freud. In de 19de eeuw heerste de 
overtuiging dat vrouwen een gemankeerd driftleven 
bezaten. Hysterie was daarvan het bewijs. Om hen 
in dat opzicht te temmen werden allerlei ingrijpende 
behandelingen uitgevonden.
Nog steeds heerst in onze cultuur het sluimerende 
vermoeden dat vrouwen labieler zijn dan mannen en 

LEZING5 sneller van de kook raken. 
Of ze vertonen tijdge-
bonden ziektebeelden als 
anorexia of borderline, de 
opvolgers van de inmiddels 
als verouderd beschouwde 
hysterie. 
Op de tentoonstelling is 
naast veel psychiatrisch-
historische informatie ook 
veel kunst te zien, zowel 
schilderijen als foto’s van 
nerveuze vrouwen en 
hun veronderstelde ziek-

tes. Ook zogenaamde outsider-kunst is er te zien. 
Kunstenaars als Eric de Volder, Nobuyoshi Araki, 
Diane Arbus, Cindy Shermann, Alphons Mucha, 
Louise Bourgeois, Luc Tuymans, Félicièn Rops en 
tientallen anderen hielden zich bezig met ‘nerveuze 
vrouwen’.

Eric Bos is schrijver, kunstcriticus, beeldend kunstenaar en 
coördinator kunstvakonderwijs aan de Klassieke Academie 
voor Beeldende Kunst in Groningen. Daar geeft hij ook col-
leges kunstbeschouwing. Hij was jarenlang werkzaam in de 
biologisch psychiatrische gezondheidszorg en betrokken bij 
het onderzoek naar slaap en depressies. Zijn specialiteit is 
onder andere psychiatrische wetenschapsgeschiedenis.

Cindy Sherman, Zonder titel nr 120 A, 1983
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xxx

donderdag 7 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Han Steenbruggen
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In het voorjaar van 2013 wijdt Museum Belvédère 
in Oranjewoud een tentoonstelling aan Paula 
Modersohn-Becker (1876-1907), de Duitse kun-
stenares die aan het begin van de 20ste eeuw veel 
landschappen en figuurstukken maakte in de omge-
ving van haar woonplaats Worpswede. In de periode 
dat zij er neerstreek ontwikkelde het landelijke dorp 
zich tot een kleine kunstenaarskolonie.

Het werk van Paula Modersohn-Becker draagt een 
sterk authentiek karakter en onderscheidt zich van 
het werk van de andere Worpswede-kunstenaars, 
enerzijds door een sterke emotionele geladenheid 
en expressiviteit, anderzijds door haar moed te 
experimenteren met materiaal en stijl. Haar warme 
belangstelling voor de lokale sfeer verbond zij met 
een heel eigen, meer internationaal georiënteerde, 
expressionistische stijl. De titel van de tentoonstel-
ling is ontleend aan een lyrische passage uit het dag-
boek van de kunstenares, waarin ze op 24 juli 1897 

noteert: ‘Worpswede, Worpswede, Worpswede! 
Versunkene-Glocke-Stimmung! Birken, Birken, Kifern 
und alte Weiden. Schönes braunes Moor, köstliches 
Braun! Die Kanäle mit den schwarzen Spiegelungen, 
asphaltschwarz. Die Hamme mit ihren dunkeln 
Segeln, es ist ein Wunderland, ein Götterland.’

Haar lofzangen op de natuur lopen uiteen van schil-
derijen met een symbolistische inslag tot schilderijen 
waarin de kunstenares spiritualiteit verbindt met een 
sterke hang naar eenvoud en verstilling.

Han Steenbruggen is kunsthistoricus. Hij is directeur van 
Museum Belvédère in Oranjewoud.

‘Ein Wunderland, ein Götterland’
Paula Modersohn in Worpswede

LEZING6
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LEZING7
De Sovjet mythe verbeeld
donderdag 14 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker Trudy de Lange MA
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen 
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In het Drents Museum is nog tot 
en met 9 juni de tentoonstelling 
De Sovjet Mythe te zien. Trudy 
de Lange bereidt u voor op een 
bezoek.

De Oktoberrevolutie in 1917 werd door vele 
Russische kunstenaars gesteund. Vanuit diverse disci-
plines waren zij in de gelegenheid om met hun kunst 
de nieuwe maatschappij mede vorm te geven. Wat 
betreft de schilderkunst konden zowel de klassiek 
opgeleiden als de avant-gardisten aanvankelijk hun 

bijdrage leveren vanuit hun eigen creativiteit. Onder 
Stalin werd hun artistieke vrijheid echter bepaald 
door het regime. Er moest gewerkt worden binnen 
de door de politiek vastgestelde kaders, waarbij de 
doelstellingen van de totalitaire staat uitgedragen 
dienden te worden. 

Het Socialistisch Realisme was geboren. De kunst-
werken ontstonden, veelal, in opdracht van de staat 
en werden gebruikt om het proletariaat aan te zet-
ten om vooral door hard te werken de ideale wereld 
tot stand te brengen. In fabriekshallen, publieke 
gebouwen, kazernes en kantoren werd de moderne 
maatschappij getoond op schilderijen van soms enor-
me afmetingen: vrolijk rennende jonge mensen, een 
gespierde stootarbeider, een ontspannen fietsende 
kolchozenboerin, hardwerkende weldoorvoede 
landarbeiders, allemaal symbolen van de utopische 
maatschappij. 

We maken kennis met indrukwekkende propaganda-
kunst die evenwel de diversiteit en schilderkunstige 
kwaliteiten van de kunstenaars laat zien. Autonome 
kunstwerken met veel kleur, voor het verbeelden 
van een mythe in een zwart bestaan.

Trudy de Lange is kunsthistorica en geeft lezingen/presen-
taties voor diverse instellingen en kunstclubs.

Konstatin Joein, Komsomolmeisjes, 
jonkies uit de Moskou regio, 1926 
© Drents Museum
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LEZING8
Inspiratiepil of placebo?
Drugs in de kunst

donderdag 21 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker Prof.dr. Jos ten Berge
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen 
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Op basis van zijn proefschrift Drugs in de kunst: Van 
opium tot LSD, 1798-1968 vraagt kunsthistoricus Jos 
ten Berge (Vrije Universiteit, Amsterdam) zich af wat 
drugs met kunst van doen hebben. 

Tal van drugs hebben (of hadden) een reputatie de 
creativiteit te kunnen stimuleren, maar de resulta-
ten van wetenschappelijke onderzoeken hiernaar, 
met tientallen proefpersonen in ‘before-and-after’-
settings, zijn opmerkelijk tegenstrijdig: sommigen 
concludeerden dat drugs alleen maar schadelijk zijn 
voor de kunst, terwijl anderen het tegenovergestelde 
beweerden. Vanwaar deze verschillen? 

Uiteindelijk waren placebo’s nodig om te bevestigen 
wat een van de aanstichters van de drugs-in-de-kunst 
traditie, Thomas de Quincey, al in zijn Confessions of 
an English Opium-Eater van 1821 beweerde: ‘If a man 
“whose talk is of oxen”, should become an opium-
eater, the probability is, that (if he is not too dull to 
dream at all) he will dream about oxen.’

Jos ten Berge is Universitair Docent Kunstgeschiedenis 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd 
in negentiende en twintigste-eeuwse beeldende kunst en 
promoveerde op het proefschrift ‘Drugs in de kunst. Van 
opium tot LSD. 1798-1968’.

Laurence Chaves, Vrouwen in de golven, illus-
tratie uit: Thomas de Quincey, “Confessions of 
an English Opium Eater” (1821)
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LEZING9
Magisch porselein
woensdag 27 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker Nirdosh van Heesbeen
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Naar aanleiding van de tentoonstelling Het mys-
terie Ming in Keramiekmuseum Princessehof in 
Leeuwarden (vanaf 24 maart 2013) houdt keramiste 
Nirdosh van Heesbeen bij Kunst in Zicht een lezing 
over de geschiedenis van het porselein.

Na de oprichting van de VOC in 1602 werd Europa 
overspoeld door oosters porselein. We raakten 
gefascineerd door de transparantie en witheid van 
het materiaal. Dankzij de grote verzamelingen die in 
die tijd in Europa werden opgebouwd weten we veel 
over de porseleinproductie in China, Japan en Korea.

Sinds de 12de eeuw kon, onder bescherming van 
de Chinese keizers, de ontwikkeling en de produc-
tie van porselein in China een geweldige kwaliteit 
ontwikkelen. In deze lezing wordt verteld over de 
omstandigheden waaronder in China het porselein 
tot ontwikkeling is gekomen en over de hele wereld 
is verspreid. Over de aantrekkingskracht ervan op 
producenten, verzamelaars en keramisten, van toen 
en nu.

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

Hanneke Verhey, Kom van porselein
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LEZING10
Oud-Egyptische kunst uit de 
Amarna-periode
donderdag 4 april
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Jacobus van Dijk
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Aan het eind van de 14de eeuw voor Christus, de 
zogenaamde Amarna-periode, vond er in Egypte een 
religieuze omwenteling plaats. Farao Amenhotep IV, 
beter bekend als Achnaton, verving de traditionele 
godsdienst met zijn vele goden en mythen door 
een religie met in principe maar één god, de zon-
negod Aton. Zo ontstond de eerste monotheïstische 
religie in de geschiedenis van de mensheid en de 
eerste door één persoon gestichte religie – lang voor 
Mozes, Jezus of Mohammed. 

Maar niet alleen op religieus gebied veranderde er 
veel, ook de Egyptische kunst onderging een radicale 
transformatie. De menselijke persoon, en dan vooral 
die van de koning en zijn gezin, wordt heel anders 
afgebeeld dan voorheen, en levendigheid en beweeg-
lijkheid worden kenmerken van de nieuwe kunststijl. 
Ook onderwerpen waarop tot dan een taboe rustte, 
bijvoorbeeld elementen uit het privé leven van de 
koninklijke familie, worden nu voor het eerst afge-

beeld. De architectuur en de bouwtechniek verschil-
len eveneens in veel opzichten van wat gebruikelijk 
was. In de lezing komen, na een korte inleiding over 
Achnaton en zijn nieuwe religie, al deze aspecten aan 
de orde.

Jacobus (Jaap) van Dijk neemt binnenkort na ruim 35 jaar 
afscheid als Egyptoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
waar zijn vakgebied wordt opgeheven. Hij neemt sinds 1981 
iedere winter deel aan opgravingen in Egypte, onder andere 
in Sakkara, in Karnak en in het Dal der Koningen. Momenteel 
werkt hij mee aan de opgraving van de Tempel van Moet in 
Zuid-Karnak door het Brooklyn Museum in New York.

Achnaton en Nefertiti met hun dochters, Berlijn, Altes Museum
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xxx LEZING11
Het dorp Deir el-Medina en  
zijn bewoners
donderdag 11 april
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker dr. Julia Harvey
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het dorp Deir el-Medina op de westoever van de 
Nijl in Luxor was geen doorsnee-dorp. Gedurende 
een periode van ongeveer driehonderd jaar woon-
den daar kunstenaars en bouwers van de graven in 
het Dal der Koningen en het Dal der Koninginnen. 
Wij weten veel over die inwoners, onder meer 
omdat zij bijna al hun afval, waaronder veel ostraca, 
in een grote put deponeerden, net buiten het dorp. 
Zij maakten ook zeer fraaie graven voor zichzelf.  
Aan het eind van het Nieuwe Rijk verlieten zij het 
dorp.

Julia Harvey studeerde Egyptologie aan de universiteiten 
van Durham, Heidelberg en Londen en promoveerde 
in 1994. Al jaren geeft zij cursussen Egyptologie voor de 
Senioren Academie en ieder jaar leidt ze een reis naar 
Egypte. Ze is ook hoofd van de Universitaire Vertaal- en 
Correctiedienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tempel van Deir el-Medina
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xxx
Garden Cities of To-morrow
woensdag 17 april
19.30 - 21.30 uur
€ 11,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De bedenker van de tuinstad is de Engelse ste-
nograaf Ebenezer Howard die in 1898 een boek 
schreef met de titel To-Morrow: a peaceful Path to 
Real Reform. Dit boek wordt in 1902 uitgegeven 
onder de titel Garden Cities of To-Morrow. Het 
tuinstadmodel dat hierin wordt beschreven is een 
reactie op de slechte woonomstandigheden voor 
arbeiders in de steden, waar men dicht op elkaar 
woont, zonder adequate voorzieningen, in woningen 
van vaak abominabele kwaliteit. Howard propageert 
de tuinstadgedachte, als een oplossing voor beter en 
gezonder wonen en met voldoende werkgelegen-
heid. Hoewel hij wel een vorm suggereert voor een 
nieuwe stad, zijn het vooral de sociaal-economische 
aspecten van het stadsmodel die hij het belangrijkst 
vindt. De werkelijke fysieke vorm moest door archi-
tecten worden uitgewerkt. 
Onder zijn bezielende leiding komen in Engeland 
twee tuinsteden van de grond:
Letchworth en Wellwyn Garden City. 

LEZING12

Tuinstaddiagram van Howard (detail)
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Uit de lezing zal blijken dat het ideale tuinstadmodel, 
zoals dat in het boek van Howard beschreven wordt, 
elders in Europa niet van de grond zal komen. Wel 
zien we een groot aantal op de tuinstadgedachte 
geïnspireerde stadsdelen verschijnen, die tuindor-
pen of tuinwijken zijn gaan heten. Voorbeelden in 
Nederland zijn ‘t Lansink in Hengelo (1915-1929), 
de Hollanderwijk in Leeuwarden (1914-1915) en het 
Tuindorp Onnen in Haren (1919-1925).

Ook elders in Europa zijn tuinwijken gebouwd die 
de moeite waard zijn om kennis van te nemen. 
Bijvoorbeeld de wijken Le Logis en Floréal in Brussel 
(1921-1930) en de arbeiderswijk Margarethenhöhe 
(1909-1930) in Essen (Dld). De laatste kan als een 
vroege tuinwijk in Duitsland worden beschouwd, 
gebouwd voor de werknemers van staalbedrijf 
Krupp. Vastgesteld kan worden dat bovengenoemde 
gebieden nog steeds bijzonder zijn en door de 
bewoners over het algemeen zeer worden gewaar-
deerd.  
Zie ook excursie op p. 25.

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

Welwyn Garden City, Centrum
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Art in Food - Food in Art
zondag 21 april
14.00 - 16.30 uur
€ 17,50 (inclusief koffie/thee, glas 
wijn/fris)
spreker Peter G. Rose

plaats Allersmaborg, 
Allersmaweg 64, Ezinge

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

Mevrouw Peter G. Rose is een Amerikaans-
Nederlandse ‘foodhistorian’ en al decennia lang bezig 
om de invloed van de Nederlandse immigranten op 
de huidige Amerikaanse keuken te bestuderen.

In haar lezing onderzoekt ze op wat voor manie-
ren Nederlandse immigranten hun eetpatronen en 
recepten naar hun nieuwe land brachten en hoe ze 
deze ook aanpasten.
De spreekster zal haar verhaal met werken van 
Nederlandse schilders, onder andere Rembrandt, 
Jan Steen en Adriaan van Ostade, illustreren. Deze 
schilderijen geven een beeld van en een inzicht in de 
zeventiende-eeuwse Nederlandse keuken.

In 1609 zette Henry Hudson voet aan wal op 
Manhattan en dit luidde een weliswaar korte, maar 
invloedrijke Nederlandse aanwezigheid in. De 
Nederlandse immigranten van New Netherland 
(tegenwoordig de staten New York, New Jersey, 

Delaware en delen van Pennsylvania en Connecticut) 
hadden zaden van groenten en vruchtbomen mee-
genomen naar hun nieuwe vaderland die ook op 
deze schilderijen afgebeeld zijn. De handgeschreven 
receptenboeken uit 18de en 19de eeuw bewijzen 
dat de immigranten bleven koken zoals hun voorou-
ders dat deden. Niet alleen de voorbereiding van het 
voedsel bleef hetzelfde maar ook de sociale context 
van sommige gerechten. Zoals de ‘doot koeckjes’ die 
bij begrafenissen werden gemaakt of kandeel, dat bij 
kraamvisite werd geschonken.

De Nederlandse kolonisten drukten hun stempel 
niet alleen op land- en tuinbouw, maar ook op de 
eetcultuur. Woorden als ‘cookies, ‘doughnuts’, 
‘coleslaw’ tonen ook de blijvende invloed net als het 
gebruik van zuiveringszout. Kortom, hun invloed 
op de Amerikaanse keuken is groter dan de meeste 
mensen vermoeden. 

Peter G. Rose is in Utrecht geboren en vanaf midden jaren 
‘60 woont ze in de Verenigde Staten. Vanaf de jaren ‘80 is 
ze bezig de invloed van de Nederlanders op de Amerikaans 
keuken te onderzoeken. Ze heeft een indrukwekkende 
publicatielijst aan artikelen en boeken op haar naam staan.

Job Adriaensz Berckheyde (1630-1693), De  Bakker, circa 1681

LEZING13
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Symbolisme: verbeelding aan de macht
vrijdag 8, 15 en 22 maart
10.00 - 12.00 uur
€ 33,00 / € 11,00 per keer
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate

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

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

Wat de negentiende-eeuwse schilderkunst betreft is 
onze aandacht vaak eenzijdig gericht op het impres-
sionisme, dat beschouwd kan worden als de laatste 
fase van het realisme: de kunstenaars beperkten zich 
tot wat zij voor ogen hadden op de plaats en het tijd-
stip dat zij aan het schilderen waren. Directe vergan-
kelijke indrukken probeerden zij waarheidsgetrouw 
vast te leggen. Dat er tegelijkertijd kunstenaars 
waren die een uitweg zochten uit het objectieve 
naturalisme, is wel bekend, maar we hebben er toch 
niet een goed overzicht van. Deze dagcursus pro-
beert daar verandering in te brengen.

De symbolisten waren het alledaagse, het voor de 
hand liggende en het eigentijdse beu. De relatie van 
de kunstenaars tot hun onderwerp werd omge-
draaid: in plaats van motieven in de zichtbare wereld 
om hen heen te zoeken, keken zij in hun innerlijk, 
zodat ideeën en gevoelens het uitgangspunt vorm-
den voor kunstwerken. Aan kleur, lijn en vorm wer-
den eerder expressieve dan beschrijvende functies 
toegekend.

In drie lezingen wordt een overzicht gegeven van 
deze stroming, die met name tot ontwikkeling kwam 
in gebieden in Europa waar de bevolking overwe-
gend katholiek en de industrialisatie in een verge-
vorderd stadium was. Achtereenvolgens worden 
behandeld: Frankrijk (onder andere Gustave Moreau, 
Pierre Puvis de Chavannes, Paul Gauguin), België en 
Nederland (onder andere Fernand Khnopff, Felicien 
Rops, James Ensor, Jan Toorop), de Duitstalige lan-
den en Engeland. Het symbolisme in Scandinavië, bij 
onder meer Edward Munch en Akseli Gallen-Kallela, 
komt aan de orde in de lezingen van Saskia Goddijn 
(zie p. 6).

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

Fernand Khnopff, De liefkozing, 1896

CURSUS14
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Umbrië, het spirituele groene hart 
van Italië
vrijdag 5, 12 en 19 april
10.00 - 12.00 uur
€ 33,00 / € 11,00 per keer
spreker Trudy de Lange MA

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

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

Roem was zijn doel en daarom trok hij naar het 
zuiden om te vechten en ridder te worden. Maar 
na een droom wist Franciscus van Assisi dat het zijn 
bestemming was om God te dienen. Al zijn bezittin-
gen – slechts zijn kleren – gaf hij terug aan zijn vader. 
Hij wilde vrij zijn en zijn eigen weg zoeken. Vanuit 
Assisi trok Franciscus bedelend door Umbrië om 
vrede en bekering te prediken. 
In deze drie lessen vergezellen we Franciscus op zijn 
reis met als leidraad de fresco cyclus in de Bovenkerk 
van Assisi. 

Van hieruit bezoeken we de eerste kerkjes en 
kluizenarijen die hij heeft gesticht. Op weg naar 
het zuiden kunnen we in kerken het leven van de 
heilige verbeeld zien in prachtige frescodecoraties, 
uitgevoerd door bekende schilders die we elders 
ook weer ontmoeten. Soms zijn we bijna ooggetuige 
van een van de wonderen die de heilige tijdens zijn 
leven heeft verricht. In bijna iedere plaats waar we 
langs komen vinden we sporen van ‘il poverello’ - de 
kleine arme  -, het koosnaampje van Franciscus. Giotto di Bondone (1267-1337), De kruisiging, Assisi, Basiliek

CURSUS15 Tijdens ons rondje Umbrië hebben we uiteraard ook 
oog voor het vele andere moois dat het groene hart 
van Italië te bieden heeft, zoals historie, architectuur, 
cultuur en folklore.
De grootste plaatsen van het reisschema zijn 
Orvieto, Perugia en Gubbio. Na een korte grens-
overschrijding naar Toscane, eindigen we daar waar 
we begonnen, in Assisi. 

Trudy de Lange is kunsthistorica, gespecialiseerd in vroeg-
Italiaanse schilderkunst. Zij geeft lezingen/presentaties voor 
diverse instellingen.
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De Hoogte: een reis door tijd
zondag 7 april
14.00 - 16.00 uur
€ 11,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Cortinghpoort, 
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

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

In wijk De Hoogte, pal tegen de noordelijke ringweg, 
wordt momenteel druk gewerkt aan de nieuwbouw-
deelwijk Cortinghborg. De vier reeds voltooide 
‘woonhoven’ verwijzen naar het oude tuindorp 
De Hoogte: de alom bekende Cortinghpoort met 
achterliggende bebouwing. Tuindorp De Hoogte, 
gebouwd in 1918-1920, verwijst op haar beurt naar 
de roemruchte borg Cortinghhuis. 
Deze borg die ooit schuin achter de huidige 
Cortinghpoort stond, werd na woeste gevechts-
handelingen gesloopt in de 14de eeuw. De stenen 
van de borg vonden een tweede leven in de ver-
dedigingsmuur van de stad Groningen. Kortom, 
borg Cortinghhuis heeft (indirect) heel wat sporen 
nagelaten: qua architectuur en qua naamgeving. 
Geschiedenis herhaalt zich, vernieuwt zich, blijft 
levend.

Naast het Cortinghhuis-verhaal biedt wijk De 
Hoogte veel meer: sprankelende Amsterdamse 
School-architectuur, fraaie geveldecoraties van 
keramist Anno Smith, huizen van Ploeg-kunstenaars 

en een mysterieus object waarvan de ontstaans-
geschiedenis onduidelijk is… Bekende namen pas-
seren de revue: grootindustrieel Jan Evert Scholten, 
stadsbouwmeester Mulock Houwer en architect Van 
Elmpt.

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

Cortinghpoort, De Hoogte

STADSWANDELING16
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Langs mysterieuze sporen in het 
stadslandschap
zondag 26 mei
14.00 - 16.00 uur
€ 11,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Martinitoren
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

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

H.P.J. Schut, sinds 1923 directeur Gemeentewerken 
van de stad Groningen, en de beroemde 
Amsterdamse architect H.P. Berlage ontwierpen 
in 1928 samen een ringwegstelsel voor de stad 
Groningen. Deze zogeheten Ringweg van Berlage 
staat te boek als ‘de ringweg die er niet kwam’. Maar 
is dat wel zo? Is er helemaal niets gebeurd met de 
door Berlage uitgezette lijnen?

De stad Groningen is vergeven van allerlei sporen 
die herinneren aan (bouw)projecten die slechts ten 
dele werden uitgevoerd. Twee rijen bomen in het 
Pioenpark, bijvoorbeeld, moesten de oostelijke 
ringweg van Berlage flankeren. De drie langgerekte 
vijvers van de Gorechtkade zijn restanten van het 
kanaal dat werd uitgegraven om het Damsterdiep 
met het Boterdiep te verbinden, een verbinding die 
nooit tot stand kwam. Over de huidige groene mid-
denberm van de Kapteynlaan had eigenlijk een tram 
moeten rijden, maar het bleef bij een plan. De tram-
lijn bestaat alleen op papier.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mysterieuze sporen 
waarachter onthullende verhalen en prachtige anek-
dotes schuilgaan. De twee uur durende fietstocht 
voert door de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk 
naar recreatiegebied Kardinge. Leer Groningen beter 
kennen en val van de ene verbazing in de andere.

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

F IETSTOCHT17

Pioenpark, Groningen
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Bergeijk - Eindhoven
zondag 9 juni
vertrek Groningen Hoofdstation 
8.00 uur
Postillion Hotel Haren 8.15 uur
thuiskomst 20.00 uur
€ 80,00 (inclusief vervoer tou-
ringcar, entree, rondleiding, lunch, 
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst in 
Zicht, tel 050-3188651 of  
info@kunstinzichtgroningen.nl

Gordijn- en meubelstoffen van De Ploeg zijn een 
begrip voor iedereen die wat van design weet. De 
Coöperatieve Productie- en Verbruikersvereniging 
de Ploeg werd opgericht in 1923, oorspronkelijk 
als landbouwcoöperatie, die geïnspireerd was door 
socialistische maar ook sociaal-anarchistische idealen, 
verwant aan die van Frederik van Eeden. Onderdeel 
van die cooperatie was een weverij in Bergeijk. Het 
bedrijf begon met de productie van handdoeken, en 
maakte later vooral decoratieve stoffen. De fabrieks-
hal werd ontworpen door Gerrit Rietveld en in 1958 

in gebruik werd genomen. De toenmalige directeur 
van De Ploeg wilde dat zijn werknemers konden 
ontspannen in het groen. Daarom liet hij rondom 
de fabriek een park aanleggen door Mien Ruys, de 
bekendste tuinontwerpster in Nederland uit die tijd. 

Fabriek en park zijn een uniek ensemble en inmid-
dels tot rijksmonument verklaard. De fabriek is 
Rietvelds enige industriële gebouw en daarom alleen 
al een bezoek waard! Bijzonder aan de fabriek zijn 
onder meer de halfronde sheddaken, de langgerekte 
glasgevels en de unieke lichtinval. Het Ploegpark is 
door Mien Ruys ingericht met grasvelden, borders en 
bijzondere boomsoorten.

Rondom het Ploegcomplex in Bergeijk zijn nog meer 
sporen te vinden van Rietveld en Ruys, onder meer 
twee woonhuizen, een bushokje en een klok van de 
hand van Rietveld en verschillende tuinen en plant-
soenen van Mien Ruys. Al met al kent Bergeijk een 
unieke concentratie Rietveld en Ruys ‘objecten’ op 
een paar vierkante kilometers bij elkaar.

ExCURSIE18

Gerrit Rietveld, Weverij De Ploeg, 1958
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Voordat we naar Bergeijk gaan, brengen we een 
bezoek aan Piet Hein Eek in Eindhoven. Eek (1967) 
studeerde in 1990 af aan de Design Academy in 
Eindhoven met een kast van sloophout. In een tijd 
van “overdadigheid” koos hij voor simpel materi-
aal en een sobere vormgeving. Eek ontwerpt (en 
fabriceert) meubilair, verlichting en accessoires en 
houdt zich daarnaast bezig met de inrichting van 
gebouwen. In het Stedelijk Museum Amsterdam en 
het Groninger Museum werden tentoonstellingen 
aan zijn werk gewijd. In het pand waar zijn collectie 
geproduceerd wordt, zit een restaurant, een winkel 
en een expositieruimte.

Klok van Rietveld in het ‘Mien Ruys plantsoentje’ naast het Notarishuis in Bergeijk

De Fabriek van Piet Hein Eek, Eindhoven
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ExCURSIE19
Engeland
woensdag 15 tot en met 
 maandag 20 mei 2013
vertrek Groningen Hoofdstation 
15.00 uur
Postillion Hotel Haren 15.15 uur
thuiskomst circa12.00 uur
€ 725,00 (inclusief vervoer 
touringcar, overtocht Hoek van 
Holland-Harwich, 2 overnach-
tingen op de boot, 3 hotelover-
nachtingen met ontbijt, 4 diners, 
entrees, rondleidingen; exclusief 
verplichte annuleringsverzekering 
en bagageverzekering)
toeslag eenpersoonskamer  
€ 105,00
opgave uitsluitend bij Kunst in 
Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzichtgroningen.nl

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 
1 april 2013

Na de zeer geslaagde reis naar Engeland in 2012 
steekt Kunst in Zicht in het Pinksterweekend van 
2013 opnieuw Het Kanaal over. Dit keer verblijven 
we bij Cambridge en verkennen we het gebied ten 
noorden van Londen. Op het programma staan 
onder meer de volgende bezienswaardigheden (wij-
zigingen voorbehouden).

Highgate cemetery, Londen
Aan de noordkant van Londen ligt de buiten-
wijk Highgate. Daar ligt een begraafplaats uit de 
Victoriaanse tijd, die een bezoek waard is. De 
dodenakker bestaat uit twee delen. West Cemetery, 
aangelegd naar het voorbeeld van Père Lachaise in 
Parijs, werd in 1839 geopend. West Highgate was zo 
geliefd bij de culturele elite en rijke families dat vlak-
bij een andere begraafplaats geopend moest wor-
den. Zo werd in 1854 de East Cemetery in gebruik 
genomen. Het beroemdste graf is hier van Karl Marx 
(1818-1883) en op de grafsteen staat de bekende 
spreuk “Arbeiders aller landen, verenigt u’.
Het westelijk deel werd in 1975 gesloten en door 

een enthousiaste stichting gered van de ondergang. 
Het is nu alleen te bezoeken onder leiding van een 
gids. Een bijzondere sfeer heerst hier: u treft een 
staalkaart van de negentiende eeuwse eclectische 
stijlen aan. De natuur neemt een prominente plaats 
in en overwoekert tombes en grafmonumenten. 
Rondleiders vertellen ons over de geschiedenis en 
over de beroemde mensen die hier hun laatste rust-
plaats hebben.

2 Willow Road
De Londense wijk Hampstead is tot op de dag 
van vandaag geliefd bij kunstenaars en artiesten. 

Egyptian Avenue, Highgate Cemetery, Londen
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Tegenwoordig is het een van de 
duurste buurten van Londen, waar 
volgens de statistieken meer mil-
jonairs wonen dan elders in Groot 
Brittannië. 
Hier staat op Willlow Road het unie-
ke woonhuis van Ernö Goldfinger. 
Met dit huis wilde de Hongaars-
Britse architect en meubelontwer-
per zijn ‘visitekaartje’ afgeven. Hij 
moest wel doorzettingsvermogen 
tonen, omdat het modernisme niet 
populair was. Hij kreeg een aantal 
afwijzingen en kritiek dat zijn ‘blok-
kendoos van beton’ niet in de omge-
ving paste. 
In 1939, vlak voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog, was het 
huis klaar; tot 1993 werd het door 
de familie bewoond.Goldfinger en 
zijn vrouw speelden een sleutelrol 
in de artistieke kringen van Londen 
en legden een verzameling moderne 
kunst aan met werken van onder 
meer Henry Moore, Max Ernst en 
Bridget Riley. 

Henry Moore Sculpture Perry Green
Bij het dorpje Much Hadham in Hertfordshire 
bevindt zich een beeldenpark van de Engelse beeld-
houwer Henry Moore (1898-1986). De beelden-
collectie behoort tot zijn nalatenschap en  wordt 
beheerd door de reeds in 1977 door Moore zelf 
gestichte Henry Moore Foundation. Het park ligt 
rondom het voormalige woonhuis/atelier Hoglands 
van Henry en Irina Moore, dat tijdens de rondleiding 
in kleine groepen bekeken wordt. Daarna volgt een 
rondgang door het park en de verschillende ateliers 
en gebouwen op het terrein, zoals Chestnuts (het 
bezoekerscentrum), Bourne Maquette Studio (atelier 
voor modellen/maquettes), Sheep Field Barn Gallery 
(galerie voor wisseltentoonstellingen), Yellow Brick 
Studio (atelier) en Elmwood (bibliotheek/archief).

Welwyn Garden City
Welwyn was de tweede tuinstad van Engeland, 
gebaseerd op de ideeën van Sir Ebenezer Howard 
(1850-1928). Deze wilde de voordelen van de stad 
en het platteland combineren, en de nadelen van 
beiden vermijden. De plaats ligt op 20 km afstand 
van Letchworth, de eerste tuinstad. Het ontwerp 
van Welwyn stamt van de architect Louis de Soissons 
(1890-1962) en de eerste huizen waren in 1920 
gereed. De bedoeling van Howard was dat Welwyn 
een stad van beperkte omvang zou worden, van Henry Moore Sculpture Park

Woonhuis van Ernö Goldfinger, 2 Willow Road, Londen
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tevoren gepland, zorgvuldig onder-
verdeeld in districten en omgeven 
door een groene gordel. Welwyn 
ontwikkelde zich tot een slaapstad 
voor Londen die makkelijk per trein 
bereikbaar was. Vanaf 1948 was 
de ontwikkeling in handen van de 
Commission for New Towns.

Kettle’s Yard
Tussen 1958 en 1973 was Kettle’s 
Yard het woonhuis van Jim en Helen 
Ede. Jim Ede was in de jaren ‘20 
en ‘30 conservator van de Tate 
Gallery in Londen. Dankzij zijn 
vriendschappen met kunstenaars en 
andere geestverwanten wist hij in 
de loop der jaren een opmerkelijke 
kunstverzameling op te bouwen, 
met werk van onder meer Ben en 
Winifred Nicholson, Alfred Wallis, 
Christopher Wood, David Jones, 
Joan Miró, Henri Gaudier-Brzeska, 
Constantin Brancusi, Henry Moore 
en Barbara Hepworth. Jim plaatste 
deze kunstwerken zorgvuldig te 
midden van meubels, glas, kera-
miek en natuurlijke objecten en 

creëerde zo een harmonisch geheel. Hij hield elke 
middag ‘open huis’ en leidde bezoekers persoonlijk 
rond. In 1966 schonk hij de woning met inhoud aan 
de University of Cambridge. In 1970 werd het huis 
verbouwd en werd er een tentoonstellingsruimte 
aangebouwd.

Stowe
In zijn hoogtijjaren, aan het eind van de 18de eeuw, 
was Stowe de prachtigste landschapstuin van 
Engeland. Rijk geworden met de schapenhouderij 
gaven de Temples, eigenaar van Stowe, een fortuin 
uit aan de aanleg en uitbreiding van de tuin om hun 
politieke ambities te onderstrepen. Ze schakelden 
de beste architecten en tuinontwerpers van hun 
tijd in, onder wie Charles Bridgeman, William Kent 
en Lancelot ‘Capability’ Brown. In sociaal opzicht 
bereikte Stowe zijn hoogtepunt toen Richard Temple 
tot eerste Duke of Buckingham werd benoemd. 
In 1845 ontving de familie Queen Victoria op zeer 
extravagante wijze, maar drie jaar later was de twee-
de hertog failliet. Gelukkig rest ons nog een schitte-
rend voorbeeld van een 18de-eeuwse landschapstuin, 
compleet met heuveltjes, vijvers, tempels, bruggen, 
etc.

Palladian Bridge, Stowe

Kettle’s Yard
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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, wandelin-
gen en excursies worden verzorgd door deskundige 
docenten, voor het merendeel kunsthistorici, histo-
rici en archeologen.

Inschrijving
Inschrijving voor de activiteiten kan op drie manie-
ren geschieden:
• online via www. kunstinzichtgroningen.nl: inschrij-
ven en betalen in één keer.
• schriftelijk via het inschrijfformulier in het pro-
grammaboekje en storting van het verschuldigde
bedrag onder vermelding van het volgnummer 
van het programmaonderdeel op gironummer 
4970581 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, 
Groningen.
•  contante betaling (alleen lezingen en wandelingen) 

– bij Boekhandel van der Velde, A-Kerkhof 45-47, 
Groningen (niet telefonisch). 
– aan de zaal.

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 bijeen-
komsten.

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, stadswande-
lingen en excursies. Voor minimaal € 15,00 per 
persoon per jaar (1 januari - 31 december) steunt 
u de activiteiten van Kunst in Zicht. U kunt zich 
opgeven door het aanmeldingsformulier achter in 
het boekje in te sturen. Voor informatie kunt u zich 
richten tot Pia Folkers, tel (050) 318 86 51 (dinsdag 
10.00-13.00 uur rechtstreeks / buiten deze uren via 
het antwoordapparaat; wij bellen u dan zo spoedig 
mogelijk terug).

Lezingen en excursies op bestelling
Kunst in Zicht verkoopt lezingen, wandelingen en 
excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al 
voor vele instellingen in Noord-Nederland. In het 
docentenbestand van Kunst in Zicht is een groot 
aantal sprekers opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd 
op zeer diverse terreinen. Dat betekent dat het 
aantal onderwerpen, dat aangeboden kan worden, 
vrijwel onbeperkt is. Behalve lezingen, wandelingen 
en excursies kunnen cursussen van iedere gewenste 
lengte, over ieder gewenst onderwerp, op maat 
worden afgeleverd. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Carolien ten Bruggencate 
of Anna Keller, tel (050) 318 86 51 (dinsdag 10.00- 
13.00 uur rechtstreeks / buiten deze uren via het 
antwoordapparaat; wij bellen u dan zo spoedig 
mogelijk terug).

Organisatie



   Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats
Lezingen
1 Alvar Aalto  ....x  € 11,00  ....x  € 10,00  ....x  € 8,00
2 Scandinavische kunst  ....x € 22,00  ....x € 20,00  ....x € 16,00
3 Restauraties in Groningen  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
4 Gustave Caillebotte  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
5 Nerveuze vrouwen  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
6 Paula Modersohn  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
7 De Sovjet mythe  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
8 Inspiratiepil of placebo  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
9 Magisch porselein  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
10 Oud-Egyptische kunst  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
11 Het dorp Deir el-Medina  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
12 Tuinsteden  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
13 Art in Food - Food in Art  ....x € 17,50  ....x € 15,00  ....x € 12,50

Cursussen
14 Symbolisme  ....x € 33,00  ....x € 30,00  ....x € 24,00
15 Umbrië  ....x € 33,00  ....x € 30,00  ....x € 24,00

Stadswandeling/fietstocht
16 De Hoogte  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00
17 Langs mysterieuze sporen  ....x € 11,00  ....x € 10,00  ....x € 8,00

Excursies
18 Bergeijk - Eindhoven ....x € 80,00  ....x € 75,00  ....x € 65,00
19 Engeland ....x € 725,00  ....x € 695,00  ....x € 695,00
Toeslag éénpersoonskamer  € 105,00

Totaal       € .........

Inschrijfformulier

heer/mevr.:

straat:

postcode en woonplaats:

telefoon:

bank/gironummer:

e-mailadres: 

• Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in 
Zicht, Postbus 1181, 9701 BD Groningen.

• Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag  
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 hebben ontvangen.  
U krijgt het inschrijfbewijs dan toegestuurd.

 Inschrijving op volgorde ontvangst betaling.

!
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xxxWord nu donateur...

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

Ja, 
ik/wij word(en) donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

e-mail

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen

!



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