
 

 



 

Stichting Kunst in Zicht 

Postbus 1181 

9701 BD Groningen 

Postgiro 4970581 

Bank ABN/AMRO Groningen 

Gironr. bank 802394 

Rek.nr. 57.14.89.958 

Administratie: 

Centrum voor Amateurkunst 

Noorderbuitensingel 11 

9717 KK Groningen 

tel 050-719600 

Het bureau is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 tot 

13.00 uur 

Buiten kantooruren tel. 050-254485 (Dineke de Vries) tot 16.00 uur 

Inschrijving: 

Athena’s Boekhandel 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

9712 EL Groningen 

tel 050-125593 

Zondagmiddaglezingen: 

Centrum Beeldende Kunst (Cultuurcentrum De Oosterpoort) 

Trompsingel 27 

9724 CW Groningen 

tel 050-680160 

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

de hele provincie staan bij alle Openbare Bibliotheken en VVV’s terminals, 

waar informatie over het programma van de stichting opgeroepen kan worden 

onder het nummer *786#. 

De activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden mede mogelijk gemaakt 

door Athena’s Boekhandel, Groningen. 
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I HET NIEUWE VOORJAARSPROGRAMMA 

Voor u ligt het tweede programmaboekje dat de Stichting Kunst in Zicht dit seizoen uitbrengt. 

Hierin staan de activiteiten voor het voorjaar 1994. Ook nu weer brengt Kunst in Zicht wekelijks 

minstens twee lezingen en/of stadswandelingen op het gebied van beeldende kunst, architectuur, 

archeologie en toegepaste kunst. 

Op deze plek mag wel eens gezegd worden dat al deze activiteiten plaatsvinden dankzij de niet 

aflatende zorg van een vijftiental vrijwilligers. Bovendien wordt een en ander mogelijk gemaakt 

door de financiële bijdragen van een groeiend aantal donateurs. Voor hen zal in het voorjaar een 

speciaal evenement georganiseerd worden. 

Het voorjaarsprogramma gaat van start met twee lezingen over de Dageraad der Gouden Eeuw, naar 

aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam, die nog tot en 

met 6 maart te zien is. 

Zoals gebruikelijk zullen enkele avonden gewijd worden aan belangrijke culturele centra en geliefde 

vakantiegebieden in Europa. Dit voorjaar zijn dat Rome, Praag en Egypte. Stadswandelingen zijn 

inmiddels een vertrouwd onderdeel in het programma. Aan de wandelingen langs hofjes en kerken 

werd in najaar 1993 een nieuwe toegevoegd. Daarin werd een bezoek gebracht aan onder andere de 

Korenbeurs en enkele pakhuizen. Vanwege de grote belangstelling herhalen we deze wandeling. 

Nieuw in het voorjaar is de wandeling langs gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School. 

Het programma wordt in juni afgesloten met een dagtocht naar kasteel Twickel in Delden. Deze 

excursie sluit aan bij een lezing over hetzelfde onderwerp, die al in april plaatsvindt. 

In maart 1993 startte Kunst in Zicht met het houden van cursussen kunstgeschiedenis overdag. 

Omdat zij duidelijk in een behoefte blijken te voorzien, vervolgen wij de dagcursussen met een 

overzicht van de Nederlandse kunst tussen 1870 en 1940. 

Doelstelling 

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

architectuur en archeologie om de ontwikkeling van artistieke belangstelling bij zoveel mogelijk 

mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, 

waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur 

en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. 

Alle lezingen, wandelingen en excursies worden verzorgd door deskundige docenten, voor het 

merendeel kunsthistorici, historici en archeologen. Bij ieder programmaonderdeel ontvangt de 

deelnemer schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De lezingen worden geïllustreerd met 

dia’s. 
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Bestuur: Dhr. dr. J. de Jong, voorzitter 

Mw. drs. J. Schoenmaker, secretaris 

          Dhr. A. Kamsma, penningmeester 

Mw. drs. C. ten Bruggencate 

Mw. drs. E. Keuper 

Mw. drs. D. de Vries 

Dhr. O. ter Borg 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en excursies kan op drie manieren geschieden: 

schriftelijk via het inschrijfformulier en storting van het verschuldigde bedrag onder 

vermelding van het volgnummer van het programmaonderdeel op gironummer 4970581 of 

bankrekeningnummer 57.14.89.958 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen, 

tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus. persoonlijk door aanmelding en betaling 

bij Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 in Groningen. 

rechtstreeks aan de zaal (lezingen) en bij de Martinitoren, Jozefkerk en Korenbeurs 

(stadswandelingen). 

Voorwaarden 

Wanneer een lezing door omstandigheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers hiervan bericht 

in de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt uiteraard teruggestort. 

Afzeggen door deelnemers kan tot 21 dagen voor aanvang van het programmaonderdeel. Het reeds 

betaalde geld wordt terugbetaald onder aftrek van 30% administratiekosten. Nadien is geen restitutie 

meer mogelijk. 

Voordelen van het donateurschap 

De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben een streepje voor. Ieder jaar wordt er een 

speciale donateursavond georganiseerd die zij gratis kunnen bezoeken. Daarnaast ontvangen zij 

automatisch het halfjaarlijks programma, drie tot vier keer per jaar de architectuuragenda en 

eventuele aanvullende informatie over de activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs 

kortingen van 10% op de prijzen van lezingen, stadswandelingen en excursies. 

Voor minimaal f 25,- per cursusjaar steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. Voor (echt)paren 

geldt een minimumtarief van f 40,- per jaar. U kunt dit bedrag overmaken op gironummer 4970581 

of bankrekeningnummer 57.14.89.958 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen onder 

vermelding van ’donateur KIZ’. 
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Kortingen 

Houders van een Pas 65+ , CJP-ers en studenten ontvangen eveneens een korting van 10% op de 

vermelde prijzen. 

Lezingen en excursies op bestelling 

Kunst in Zicht ’verkoopt’ lezingen, wandelingen en excursies. In het docentenbestand van Kunst in 

Zicht zijn meer dan 100 docenten opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer diverse terreinen. Dat 

betekent dat het aantal onderwerpen, dat aangeboden kan worden, vrijwel onbeperkt is. Behalve 

lezingen, wandelingen en excursies kunnen cursussen van iedere gewenste lengte, over ieder 

gewenst onderwerp, op maat worden afgeleverd. 
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II LEZINGEN OP ZONDAGMIDDAG 

Naast haar eigen vaste programma organiseert Kunst in Zicht lezingen in samenwerking met het 

Centrum Beeldende Kunst. Deze zogenaamde zondagmiddaglezingen hebben betrekking op 

tentoonstellingen die in het Centrum Beeldende Kunst te zien zijn. Zij vinden plaats in het Tablinum 

van het Centrum Beeldende Kunst, De Oosterpoort, Trompsingel 27. 

In de maanden februari tot en met mei 1994 staan in elk geval de volgende zondagmiddaglezingen 

op het programma: 

’Droombeelden en associaties’. Glas en keramiek van Adrienne Schreuder 

spreker: Adrienne Schreuder 

zondag 6 februari 

Adrienne Schreuder is beeldend kunstenaar. In 1991 ontving zij een prijs van het tijdschrift ’Textiel’ 

voor een glazen schaal. Op de tentoonstelling ’Droombeelden en associaties’ toont zij onder meer 

een avondmaaltafel met glazen en schalen. In deze lezing op de zondagmiddag licht zij haar eigen 

werk toe. 

Rondom sieraden 

spreker: Jacqueline Sluis 

zondag 27 maart 

Jacqueline Sluis is deskundig op het gebied van sieraden. Zij is eigenaar van sieradengalerie 

’Pluimage’ in Groningen. 

De lezingen beginnen om 15.30 uur, duren ongeveer 45 minuten en worden gevolgd door een 

rondleiding. De toegangsprijs bedraagt f 5,- per lezing. Donateurs van Kunst in Zicht betalen slechts 

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

of de Gezinsbode. 
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1. Lezingen 

DAGERAAD DER GOUDEN EEUW 

data: dinsdag 1, 8 februari 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: fl. 25,- 

spreker: Elsbeth Brouwer 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 

27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in’t Jatstraat 42 

De cursus ’Dageraad der Gouden Eeuw’ 

geeft een overzicht van de ontstaansge-

schiedenis van de zo geliefde zeventien- de-

eeuwse kunst en biedt een waardevolle 

aanvulling op de gelijknamige ten-

toonstelling in het Rijksmuseum te Am-

sterdam, die nog tot en met 6 maart te zien is. 

Aan de hand van dia’s wordt een levendig 

beeld geschetst van de kunst uit de periode 

1580-1620. Kunstenaars als Comelis 

Comelisz van Haarlem, Abraham Bloemaert 

en Hendrick Goltzius zullen de revue 

passeren. 

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan 

de onderwerpkeuze van deze kunstenaars en 

de belangrijke rol van prenten in de 

ontwikkeling van de Nederlandse 

schilderkunst. Bovendien wordt er antwoord 

gegeven op vragen als: hoe is de bloei van de 

kunst van de zeventiende eeuw ontstaan en 

uit welke bronnen? 

 

Elsbeth Brouwer is goudsmid. Momenteel 

studeert zij kunstgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en specialiseert 

zij zich in de zestiende- en zeven- tiende-

eeuwse Hollandse schilderkunst. 
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2. Lezingen 

HET ’GAT IN DE MUUR’ 

Perspectief in de beeldende kunst 

data: woensdag 2, 9 en 16 

februari 

tijd: 19.30 -21.30 uur 

kosten: fl. 37,50 

spreker: drs. Carolien ten Bruggen- 

cate 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 

27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Soms is de voorstelling op een schilderij zo 

werkelijkheidsgetrouw, dat we ons niet meer 

realiseren dat het slechts kleuren op een plat 

vlak zijn. De kunstenaar heeft de ruimte dan 

zeer overtuigend weergegeven en het lijkt 

alsof we door een venster naar buiten kijken. 

De techniek om een driedimensionele ruimte 

af te beelden op een plat vlak heet perspectief. 

In de renaissance werd er voor het eerst op 

grote schaal mee geëxperimenteerd. Met 

name Filippo Brunelleschi en Leon Battista 

Alberti verrichtten baanbrekend werk. 

In deze cursus volgen we de ontwikkeling van 

de perspectief, van de ’ revolutie’ van de 

renaissance tot de ruimtelijke experimenten 

van de kubisten. Diverse soorten van ruimte-

effecten in de schilderkunst zullen op een 

rijtje gezet worden, zoals het atmosferisch 

perspectief 

 

en overlapping. Verder zullen een aantal 

merkwaardige verschijnselen de revue 

passeren, bijvoorbeeld anamorfosen en 

trompe-l’oeuil. Na afloop van de cursus zijn 

we volkomen vertrouwd met veel gebruikte, 

maar altijd lastige termen als verkorting, 

verdwijnpunt en lineair perspectief. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus en 

schrijver van het boek ‘De Ploeg 75 jaar‘. 
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3. Lezingen 

MIDDELEEUWSE MINIATUREN, RAMEN EN TAPIJTEN 

data: dinsdag 1, 8, 15 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: fl. 37,50 

spreker: drs. Egbert van der Werff 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena ’ s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

 

Deze cursus gaat over drie vormen van 

middeleeuwse kunstnijverheid: miniaturen, 

gebrandschilderd glas en wandtapijten. 

Miniaturen 

In kostbare middeleeuwse boeken worden 

geschilderde decoraties aangebracht, 

bijvoorbeeld versierde beginletters van een 

deel van het boek. Deze versieringen 

ontwikkelen zich tot zelfstandige ’plaa- tjes’: 

de miniaturen. 

Tot 1200 zijn het vrijwel uitsluitend ker-

kelijke ateliers, vooral kloosters, die boeken 

produceren en daarin versieringen 

aanbrengen. Met de opkomst van de steden 

ontstaan ook lekenwerkplaatsen waar 

professionele miniatuurschilders werkzaam 

zijn. 

Het rijkst versierd zijn de kerkelijke boeken. 

In prachtige exemplaren van de bijbel wordt 

de heilsgeschiedenis in taferelen uitgebeeld. 

Andere liturgische boeken, zoals het missaal 

en het gezangboek, worden eveneens van 

miniaturen 

voorzien. Ook getijdenboeken voor le-

kenworden verlucht, vaak met uitbeeldingen 

van de maanden van het jaar. 

Alleen zeer welgestelden konden zich 

dergelijke dure boeken veroorloven. Hoge 

adel en vorsten waren dan ook vaak de 

opdrachtgevers. 

Gebrandschilderd glas 

Vanaf de zesde eeuw gebruikte men wel glas 

in plaats van albast voor de vensters. 

Gekleurd glas werd als een moza- iek in hout 

of steen gevat. Pas vanaf de tiende eeuw 

werd er gebrandschilderd glas toegepast. De 

bloeitijd van deze techniek lag in de twaalfde 

en dertiende eeuw, toen de gotische 

architectuur meer ruimte liet voor 

raamopeningen. De vroege glazen van 

Chartres zijn met die van de St. Denis bij 

Parijs de oudste overblijfselen. Kleine 

stukken glas worden in lood gevat. De 

kleuren zijn vooral diepblauw en donker 

rood. 

Afhankelijk van de plaats in de kerk werden 

twee verschillende raamindelin- 
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gen toegepast: levensgrote figuren in een 

frontale positie vindt men vooral hoog in de 

lichtbeuk, terwijl de kleinere verhalende 

scenes, ingepast in medaillons van diverse 

vormen, werden geplaatst in zijmuren en op 

lagere etages. 

Vanaf 1400 was men in staat om gele en 

witte tinten glas te maken. De voorstelling 

werd vrijer en door toepassing van grotere 

stukken glas kon het gebruik van lood 

worden teruggedrongen. 

Wandtapijten 

Tapijten zijn bekend vanaf de achtste eeuw. 

Zij werden gebruikt om grote zalen in te 

delen in kleinere compartimenten. Vooral 

sinds de veertiende eeuw kwamen tapijten 

steeds meer voor. Toen 

 

 

dienden ze om lege ruimtes aan te kleden; bij 

feestelijke gelegenheden sierden ze zelfs 

kerken en openbare pleinen. 

De weefkunst ontwikkelde zich sterk in die 

periode. Werden de oudste tapijten vrijwel 

geheel uit wol gemaakt, in de laat-

middeleeuwse wandkleden werd naast wol 

ook zijde en goud- of zilverdraad verwerkt 

om glans en rijkdom uit te drukken. Ook in 

compositie en kleurgebruik is een 

ontwikkeling zichtbaar: van een eenvoudige 

beeldopbouw met effen vlakken naar sterk 

uitgewerkte voorstellingen met vele kleine 

details. 

De thema’s op de tapijten hangen samen met 

de functie. In kerken waren bijvoorbeeld 

series met het leven van Jezus en Maria 

gepast en in kastelen waren verhalen uit het 

ridderlijke leven van helden geliefd. 

Egbert van der Werff is historicus en 

mediaevist. Hij begeleidt reizen en publiceert 

over Groningen. 
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4. Lezingen 

ROME, DE EEUWIGE STAD 

data: woensdag 2, 9, 16 maart 

tijd: 20.30 - 22.15 uur 

(let op! gewijzigde tijd) 

kosten: fl. 37,50 

spreker: drs. Jeltina Schoenmaker 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Op veler verzoek organiseren wij nog één 

keer de lezingencyclus over Rome in deze 

vorm. Waarschijnlijk presenteren wij hierna 

een nieuwe versie, met het accent op andere 

bezienswaardigheden in deze stad. 

Rome, de hoofdstad van Italië, is wel het 

grootste monument van de wereldge-

schiedenis genoemd. Wat men ook van deze 

beschrijving denken mag, vast staat dat Rome 

talloze schatten uit alle westerse 

cultuurperiodes herbergt. Dit maakt deze 

wereldstad niet alleen uniek, maar ook 

verwarrend. Men zou zelfs kunnen zeggen dat 

er in plaats van één enkel Rome, méér Romes 

bestaan. Zo is er het antieke Rome van de 

Etrusken en de Romeinen (Forum Romanum, 

Colosseum, Via Appia Antica en de 

wereldberoemde collecties kunstschatten in 

verscheidene musea), het Rome van de 

Pausen (Vaticaanstad met de Sint Pieter), het 

Rome van de Renaissance en de Barok (de 

 

Trevi-fontein, beroemde kerken en de werken 

van Michelangelo, Caravaggio en Bemini) en 

het moderne Rome vanaf de 18de eeuw 

(Spaanse trappen en de bouwwerken van 

Mussol ini). 

Om u wegwijs te maken in deze fascinerende 

stad zult u op drie avonden kennismaken met 

tal van bekende en minder bekende 

bezienswaardigheden. Behalve aan de 

geschiedenis van de kunst zal ook aandacht 

besteed worden aan de veelzijdige keuken 

van Rome. 

Jeltina Schoenmaker is kunsthistoricus, 

archeoloog en docent Italiaans. Zij is ge-

specialiseerd in de Italiaanse cultuur. 
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5. Lezingen 

ONONTKOOMBAAR KUNSTGENOT 

Beeldende kunst in de openbare ruimte 

data: dinsdag 22, 29 maart 

tijd: 19.30 -21.30 uur 

kosten: fl. 25,- 

spreker: drs. Carolien de Boer 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 

27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Sinds mensenheugenis is er beeldende kunst 

geweest en vaak was deze kunst onderdeel 

van het dagelijks leven. Met het ontstaan van 

musea werd de kunst wat minder 

vanzelfsprekend ‘openbaar’; er moet immers 

letterlijk (en soms ook figuurlijk) een 

drempel overschreden worden. Toch is er 

ook in onze tijd kunst ’op straat’ te vinden: 

kunstwerken die speciaal gemaakt zijn voor 

openbare locaties en waar men ongevraagd 

mee geconfronteerd wordt. Dat de reacties 

van het publiek op dit ’onontkoombaar 

kunstgenot’ niet altijd even enthousiast zijn, 

is bekend. Toch voeren instellingen als de 

Rijksgebouwendienst, het Praktijk- buro, 

Kunst en Bedrijf en Centra Beeldende Kunst 

een actief opdrachtenbeleid. 

Wat zijn de achterliggende doeleinden voor 

het opdrachtenbeleid en hoe zijn die in de 

loop der tijd veranderd? Is er een 

onderscheid te maken tussen opdrachtge- 

bonden en vrije of autonome kunst? Wat is 

de rol van de opdrachtgever? Deze en 

 

andere vragen worden in twee lezingen 

behandeld aan de hand van kunstop- 

drachten uit het land en uit de stad Gro-

ningen. Hierbij zullen inhoudelijke en meer 

procedurele aspecten aan de orde komen. 

Carolien de Boer is werkzaam bij het 

Centrum Beeldende Kunst Groningen als 

opdrachtencoördinator en acquisiteur voor 

de kunstuitleen. 
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6. Lezing 

PRAAG 

datum: woensdag 23 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: fl. 12,50 

spreker: drs. Yke Kramer 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Deze lezing heeft tot doel u voor te bereiden 

op een zelfstandig bezoek aan de stad Praag. 

Met behulp van kaartjes en plattegronden 

krijgt u een indruk van de historische groei 

van deze stad en de karakteristieken van de 

verschillende wijken. Zodoende wordt 

gepoogd u een idee te geven van Praag als 

urbane ruimte. 

Aan de hand van dia’s wordt een licht 

geworpen op de ononderbroken stilistische 

ontwikkeling van deze typisch 

Middeneuropese stad. In Praag komen in alle 

windstreken de stijlinvloeden bijeen. Vooral 

in het begin van deze eeuw vormt het 

Tsjechisch kubisme in de architectuur een 

unieke synthese van historisch besef en 

moderniteit. 

Yke Kramer is historicus en kunsthistoricus 

en begeleidt reizen naar diverse 

bestemmingen. 
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7. Lezing 

EI, VERTEL MIJ... 

Een cultuurhistorische kijk op het ei 

datum: woensdag 30 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: fl. 12, 50 

spreker: drs. Mieneke van Muijen- 

van Maanen 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 

27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Heel toepasselijk in de Paastijd is deze lezing 

over de plaats van het ei in mythologie, 

religie, bijgeloof, folklore en kunst. 

Eieren worden fraai versierd cadeau gegeven 

met Pasen, maar waarom eigenlijk? Wat 

hebben zij te maken met dit grote christelijke 

feest? Tegenwoordig beseffen we nauwelijks 

dat in het ei, dat we zo veel gebruiken in de 

keuken, een wereld van symboliek verborgen 

ligt. Het ei gold niet alleen als symbool voor 

vruchtbaarheid (menige boer begroef vroeger 

een ei in de akker in de hoop een rijke oogst 

binnen te halen), maar bevatte ook een 

waakgeest en werd daartoe in de 

fundamenten van bijvoorbeeld een tempel 

ingemetseld. 

Ook kunstenaars werden geboeid door de 

vorm en de magie van het ei. Jeroen Bosch 

liet er bijvoorbeeld duivelse broedsels 

uitkruipen en Salvador Dali 

 

plaatste het ei in een surrealistische wereld. 

Heel beroemd zijn ook de ’ver- 

rassingseieren’ van de goudsmid Carl 

Fabergé, waar soms een heel paleis in 

verscholen zat. 

De spreker zal in deze lezing niet alleen 

ingaan op de symboliek van het ei, maar ook 

op diverse technieken van ei-bewer- ken, 

zoals schilderen, etsen, batikken, openboren, 

etc. 

Mieneke van Muijen-van Maanen is 

kunsthistoricus. Zij houdt regelmatig 

lezingen op het gebied van kunst en cultuur. 
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8. Lezingen 

EGYPTE, KUNST VOOR DE EEUWIGHEID 

data: dinsdag 12, 19 april 

tijd: 19.30 -21.30 uur 

kosten: fl. 25,- 

spreker: drs. Bea Havinga 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 

27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Na een korte inleiding over de opkomst van 

de Egyptische beschaving in de Nijldelta 

schetst Bea Havinga een beeld van de 

betekenis van de kunst en het schrift in de 

Egyptische godsdienst. Aan de hand van 

dia’s zullen vergelijkingen getrokken 

worden tussen de kunst van het Oude, 

Midden en Nieuwe Rijk. Daaruit zal 

enerzijds blijken dat elke periode haar eigen 

kenmerken had, anderzijds dat de kunst ook 

tamelijk traditioneel was en dat er strikt aan 

een beperkt aantal regels vastgehouden werd. 

Op de tweede avond zullen de nog te be-

zichtigen overblijfselen van de kunst uit het 

oude Egypte de revue passeren. Verder zal er 

aandacht worden besteed aan de 

herontdekking van de Egyptische cultuur in 

latere tijden. Hoe kijkt de westerse wereld er 

nu tegen aan? Welke ’uitvindingen’ zijn er 

door tal van culturen overgenomen? Daarbij 

zal Bea Havinga onder meer wijzen op 

Egyptische motieven in de architectuur van 

enkele gebouwen in Groningen. 

 

Bea Havinga is afgestudeerd in Semitische 

talen en archeologie van het Midden Oosten. 

Zij is werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke 

Ordening van de gemeente Groningen. 
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9. Lezingen 

VORMEN VAN REALISME 

data: woensdag 13, 20, 27 april 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: fl. 37,50 

spreker: drs. Dineke de Vries 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 

27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

De termen ’realisme’ en ’realistisch’ zijn 

moeilijk te definiëren. Gewoonlijk worden ze 

gebruikt in een algemene vage betekenis van 

werkelijkheidsgetrouw, de dingen 

beschrijvend zoals ze gezien worden, zonder 

idealisering en met aandacht voor 

detaillering. 

Het nabootsen van de werkelijkheid ligt aan 

de basis van bijna alle kunststromingen vanaf 

de oudheid tot in de twintigste eeuw. Maar de 

verschijningsvormen die daaruit voortkomen 

in de beeldende kunst zijn zeer ongelijk. 

Romeinse fresco’s, Hollandse kunst uit de 

zeventiende eeuw, het negentiende-eeuwse 

realisme, het nouveau réalisme of fotore- 

alisme uit het recente verleden, om maar 

enkele voorbeelden te noemen, kunnen alle 

een ogenschijnlijk natuurgetrouw beeld van 

de werkelijkheid geven. Toch bestaat er een 

wereld van verschil tussen kunstwerken uit 

deze perioden. De realiteit heeft kennelijk 

steeds een andere betekenis. 

 

In drie lezingen worden verschillende 

kunststromingen op hun ’realisme’ getoetst. 

Dineke de Vries is freelance docent 

kunstgeschiedenis en is gespecialiseerd in de 

moderne kunst. 
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10. Stadswandeling 

HOFJES IN GRONINGEN 

datum: zaterdag 16 april of 

zaterdag 28 mei 

tijd: 14.00 uur 

kosten: fl. 12,50 

spreker: drs. Egbert van der Werff 

plaats: Martinitoren 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 max. 

aantal deeln.: 20 

De stad Groningen staat bekend om haar vele 

hofjes, ook wel gasthuizen genoemd. Ze zijn 

te herkennen aan hun karakteristieke vorm: 

de huizen staan rond een binnenplaats of tuin 

en een poort geeft toegang tot de hof. Oor-

spronkelijk zijn de gasthuizen liefdadige 

instellingen die zich bekommeren om het lot 

van armen en vreemdelingen. Ze zijn gesticht 

door leden van vooraanstaande families uit de 

stad en liggen in de nabijheid van de 

toegangswegen aan de rand van de stad. 

Zo stichten Bomeer Solleder en zijn zoon 

meester Albert in 1405 dichtbij de stadspoort 

een gasthuis voor de opvang van "ellendighe 

en arme pelegrams". Het gasthuis wordt 

gewijd aan de heilige Geertruid, patrones van 

de reizigers. In de loop der jaren neemt het 

aantal be- hoeftigen toe en biedt het gasthuis 

ook blinden, kreupelen, ouden van dagen en 

zelfs krankzinnigen onderdak. Na 1600 

wordt het St. Geertruidsgasthuis net als de 

meeste Groningse gasthuizen een 

bejaardenhuis. 

 

De stadswandeling voert langs een drietal in 

oorsprong middeleeuwse hofjes in de 

Groningse binnenstad: het St. Geer-

truidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis en het 

Heilige Geestgasthuis. 

De wandeling wordt herhaald op zaterdag 28 

mei om 14.00 uur. 

Egbert van der Werff is historicus en 

mediaevist. Hij publiceert regelmatig over 

Groningse onderwerpen. 
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11. Stadswandeling 

KERKEN IN GRONINGEN 

Deze stadswandeling begint bij de Jozefkerk 

aan de Radesingel, een neogotische kerk van 

de architect Cuypers uit 1887. De versiering 

en inrichting weerspiegelt de katholieke 

devotie en eredienst, waarin de eucharistie 

een belangrijke plaats inneemt. 

Daarna gaan we terug in de tijd. De 

Martinikerk en de Der Aa-kerk zijn in de 

middeleeuwen gebouwd als katholieke 

kerken. In het interieur van de Martinikerk 

zijn middeleeuwse muurschilderingen te 

zien. Het gebouw toont ook nog duidelijke 

sporen van de tijd dat het als protestantse 

kerk dienst deed.De bouwgeschiedenis van 

deze belangrijkste kerk in Groningen is 

vooral vanaf de kant van het Martinikerkhof 

goed af te lezen aan het gebouw. 

De Der Aa-kerk was de tweede parochiekerk 

van de middeleeuwse stad. Nu is dit 

monument eigendom van de Stichting Der 

Aa-kerk en doet geen dienst 

 

meer als kerk. In de kerk wordt onder meer 

aandacht besteed aan de vijftiende- eeuwse 

muurschilderingen met scènes uit de 

geschiedenis van de passie en de opstanding 

van Christus. 

Egbert van der Werff is historicus en 

mediaevist. Hij begeleidt reizen en publiceert 

over Groningen. 
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datum: zaterdag 23 april 

tijd: 14.00 uur 

kosten: fl. 12,50 

spreker: drs. Egbert van der Werff 

plaats: Jozefkerk 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 



 

12. Stadsfietstocht 

AMSTERDAMSE SCHOOL IN GRONINGEN 

De architectuur in de stad Groningen tussen 

de beide wereldoorlogen volgt in grote lijnen 

de nationale tendenzen, maar de 

Amsterdamse School sprong er wel uit. 

Vanaf ongeveer 1925 tot het begin van de 

jaren dertig werd deze stijl in Groningen op 

grote schaal nagevolgd. 

De architectuur van de Amsterdamse School 

wordt gekenmerkt door het zoeken naar 

expressieve vormen, waarbij de gevel de 

constructie bedekt als een huid. Met 

baksteen als in het oog springend 

bouwmateriaal worden fantasievolle ver-

sieringen gerealiseerd. 

In Groningen zijn de Oranjewijk en de 

Oosterparkwijk vrijwel geheel in deze stijl 

gebouwd, evenals enkele openbare 

gebouwen elders in de stad. 

De fietstocht voert langs deze karakteristieke 

voorbeelden van de Amsterdamse School in 

Groningen. 

Herma Hekkema is architectuurhistori- cus 

en kunstredacteur bij het Nieuwsblad van het 

Noorden. Zij schreef een boek over de 

Groningse architect S.J. Bouma. 
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datum: zondag 24 april 

tijd: 14.00 uur 

kosten: fl. 12,50 

spreker: drs. Herma Hekkema 

plaats: Martinitoren 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 



 

13. Lezing 

Wooncultuur in Nederland: 

KASTEEL TWICKEL IN DELDEN 

datum: dinsdag 26 april 

tijd: 19.30 -21.30 uur 

kosten: fl. 12,50 

spreker: dr. Philip Bosscher 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Nabij Delden in Twente ligt het in de kern 

nog middeleeuwse kasteel Twickel als 

middelpunt van een van de grootste 

landgoederen van Nederland. Het behoorde 

achtereenvolgens aan de geslachten Van 

Twickelo, Van Raesfelt, Van Wassenaer-

Obdam en Van Heeckeren. 

Het bijbehorende grondbezit bereikte zijn 

maximale omvang in de negentiende eeuw. 

Sinds 1975 worden alle Twickelse goederen 

beheerd door een stichting die uitsluitend tot 

doel heeft een uniek geheel voor het 

nageslacht te behouden. 

In deze lezing zal aandacht worden besteed 

aan de geschiedenis van huis en bewoners, 

aan tuin en park en aan het Twickelse bezit 

elders in Nederland en Duitsland. 

Op zaterdag 4 juni organiseert Kunst in Zicht 

een excursie naar kasteel Twickel in Delden. 

Zie elders in dit boekje, pagina 27. 

 

Philip Bosscher is historicus en heeft een 

speciale belangstelling voor cultuur-

geschiedenis. Hij is directeur van het 

Noordelijk Scheepvaartmuseum in Gro-

ningen. 
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14. Stadswandeling 

DE KORENBEURS EN DE GRAANHANDEL 

De belangrijke plaats die de stad Groningen al vanaf 

de vroege middeleeuwen als handelsstad heeft 

ingenomen is nog dagelijks in het stadsbeeld 

waarneembaar. In en om de binnenstad getuigen meer 

dan 200 pakhuizen, al dan niet verbouwd tot 

woningen, nog van dit rijke handelsverleden. Het 

grootste deel van deze pakhuizen dateert van de 

laatste twee eeuwen, maar enkele zijn beduidend 

ouder. 

Centraal in de wandeling staat de Korenbeurs aan de 

Vismarkt. Het bijzondere karakter van dit gebouw, 

met de voor Nederland unieke ijzerconstructie, zal 

uitvoerig belicht worden. Vervolgens zal de route 

voeren langs een aantal karakteristieke pakhuizen op 

diverse plekken in de stad: Hoge en Lage der A, 

Noorder-, Ooster- en Westerhaven. Zo mogelijk 

zullen een aantal pakhuizen van binnen bezichtigd 

worden. 

Rita Overbeek is architectuurhistoricus. 
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datum: zondag 8 mei 

tijd: 14.00 uur 

kosten: fl. 12,50 

spreker: drs. Rita Overbeek 

plaats: Korenbeurs 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

 



 

15. Lezingen 

BOEDDHISTISCHE KUNST 

In de voetsporen van een boeddhistische monnik 

data: dinsdag 10, 17 mei 

tijd: 19.30 -21.30 uur 

kosten: fl. 25,- 

spreker: drs. Inge Bronkhorst 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 

27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Uit de rechterzijde van een koningin werd hij 

geboren. Als kind keerde hij het rijke 

hofleven reeds de rug toe. Als jonge man 

bereikte hij na vele omzwervingen tenslotte 

de ’verlichting’. 

Dit is de wonderlijke geschiedenis van de 

Boeddha Sakyamuni, de stichter van het 

Boeddhisme, die in de vijfde eeuw voor 

Christus in India leefde. 

In de eeuwen daarna trokken over grote 

handelsroutes, zoals de Zijderoute, boed-

dhistische monniken met karavanen mee om 

hun geloof te verspreiden. 

In deze cursus treden wij in de voetsporen 

van de monnik Fa Hien, die in de vierde eeuw 

vanuit China via Centraal- Azië naar India 

trok om daar heilige geschriften te zoeken. 

Op die pelgrimsroute komen we tal van 

kloosters en graftem- pels tegen, waar de 

Boeddha in al zijn facetten op schitterende 

wijze uitgebeeld is in de grote kunsttradities 

van de verschillende landen. De Indiase 

kunst heeft daarbij altijd als voorbeeld 

gediend en 

 

daarom zal er op onze reis door dit mys-

terieuze verleden speciale aandacht aan 

worden besteed. 

Inge Bronkhorst is kunsthistoricus en heeft 

zich gespecialiseerd in boeddhistische kunst. 
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16. Lezing en stadswandeling 

DE STRATEN VAN GRONINGEN 

datum: woensdag 25 mei 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: fl. 12,50 

spreker: ir. Johan van de Beek. 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Straten zijn over het algemeen ouder dan 

gebouwen en hun ligging verandert 

nauwelijks. Hoe de binnenstad-straten en de 

uitvalsroutes zijn ontstaan, weten wij niet. Zij 

waren allang aanwezig op het moment dat in 

de zestiende eeuw de eerste kaarten gemaakt 

werden. 

Over het regelmatige patroon van de straten 

is wel het nodige geschreven en 

gespeculeerd. We weten grotendeels wat er 

later veranderd is aan dit patroon, met name 

bij de wederopbouw na de tweede 

wereldoorlog: doorbraken, nieuwe straten, 

verbredingen. 

Wat is er te zien van het oude patroon met zijn 

vervormingen? Wat is er te zeggen over de 

vorm, de lengte, het verloop, de buigpunten, 

de ligging ten opzichte van de Hondsrug? 

Wat is er te zeggen over de logica van 

voorstraten, achterstraten en stegen? 

De aanleg van muren en later de wallen 

zorgde voor het ontstaan van straten ’achter 

de muren’ en ’achter de wallen’. 

Kunnen we nagaan wat het effect van de 

aanleg van de poorten op de ligging van de 

uitvalswegen was? 

De ’renaissance uitleg’ (de Hortusbuurt) is 

zonder twijfel in één keer gepland, maar 

helaas zijn er weinig gegevens over de aanleg. 

De logica van dit stratenplan is goed te 

beschrijven en het is aardig om te zien hoe de 

aansluiting op de oude stad is gerealiseerd. 

De invulling van het gebied van de na 1878 

geslechte wallen vormt de afsluiting van deze 

verkenning. De voordracht van Johan van de 

Beek, met dia’s en kaartmateriaal, is 

gebaseerd op literatuur, mondelinge 

informatie en veel eigen observatie. 

Stadswandeling 

Aansluitend op de lezing wordt op zondag 29 

mei een stadswandeling gehouden. Tijdens de 

wandeling zal Johan van de Beek aan wij zen 

wat er ter plekke nog te zien is. De wandeling 

start om 14.00 uur bij de Martinitoren. De 

kosten voor de wandeling bedragen fl. 12,50. 

Johan van de Beek is als architectuur- docent 

verbonden aan de Academie van Bouwkunst. 

Hij was redacteur van de gids ‘Architectuur 

in Groningen 1900- 1990. 
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17. Excursie 

KASTEEL TWICKEL, DELDEN EN KASTEEL NIJENHUIS, HEINO 

Deze excursie sluit aan bij de lezing van de 

heer Philip Bosscher, van 26 april (zie pagina 

23). Zij biedt een unieke gelegenheid om 

twee landgoederen te bezoeken die niet 

eenvoudig met openbaar vervoer te bereiken 

zijn. 

De tuinen en het park van kasteel Twic- kel 

in Delden zijn in verschillende stijlen 

aangelegd. Zo is er een Franse tuin, die qua 

ontwerp nauw aansluit bij de architectuur van 

het huis en waarin alle vormen door de mens 

gecontroleerd zijn. Dan is er een orangerie, 

die aan het begin van deze eeuw zijn 

definitieve vorm kreeg. Uit diezelfde tijd 

dateert tevens een rotstuin. Verder deed zich 

de invloed van de Engelse landschapsstijl 

gelden, al was vooral de Duitse land-

schapsarchitect Petzold verantwoordelijk 

voor de aanleg van lanen, bebossing met 

solitaire bomen en de weiden met kleine 

bosjes en kronkelende paden. 

De tuinen van Twickel zijn een bezoek meer 

dan waard, zeker in deze tijd van het jaar, als 

de rododendrons in volle bloei staan. 

 

We combineren deze tocht naar Delden met 

een bezoek aan kasteel Nijenhuis in Heino. 

Daar is in elk geval gelegenheid om de 

collectie moderne kunst te bekijken, die in 

een van de bouwhuizen van het kasteel is 

ondergebracht. 

Vertrek per bus 8.30 uur vanaf het NS 

Hoofdstation (bij de fietsenstalling). 

Verwachte aankomst in Groningen 19.00 

uur. De kosten zijn inclusief bus, entrees en 

begeleiding. Tijdige opgave is zeer gewenst. 
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datum: saterdag 4 juni 

tijd: 8.30-19.00 uur 

plaats: NS Hoofdstation 

kosten: tl. 75,-- 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

vóór 21 mei 



 

18. Dagcursus 

NEDERLANDSE KUNST TUSSEN 1870 EN 1940 

Deze cursus gaat over de periode tussen 1870 en 1940 in de Nederlandse kunst. Voor diegenen die 

al deelgenomen hebben aan de twee overzichtscursussen in 1993 vormt de cursus een nadere 

kennismaking met één specifiek onderwerp uit de kunstgeschiedenis. De cursus kan uiteraard ook 

gevolgd worden door mensen die de vorige cursussen nog niet bezocht hebben. Behandeld worden 

onder meer: 

- Haagse School 

- Breitner, Amsterdamse Joffers 

- Vincent van Gogh 

- Jan Toorop, Symbolisme, Luminisme 

- Expressionisme (Bergense school, De Ploeg) 

- De Stijl 

- Nieuwe Zakelijkheid 

- Surrealisme 

- Magisch realisme. | 
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data: donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart 

kosten: fl. 60,-- 

tijd: 9.30 - 11.30 uur 

docenten: drs. Carolien ten Bruggencate, drs. Dineke de Vries 

plaats: Tablinum, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. Kijk in ’t Jatstraat 42 



 

COLOFON 

Vormgeving: 

Samenstelling inhoud: 

Ontwerp omslag: 

Druk: 

Carolien ten Bruggencate Carolien ten 

Bruggencate, Nanny Faber Jeroen Bolkema 

Drukkerij Helpman 
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WORD NU 
DONATEUR 

Voor minimaal f. 25,-- per jaar steunt u de veelheid 
aan activiteiten van de stichting KUNST IN ZICHT. 

Indien u zich nu aanmeldt als donateur, dan heeft 
u gratis toegang tot een avondlezing of een 
stadswandeling. 

Bovendien krijgt u als donateur een korting van 
10% op alle andere activiteiten en ontvangt u 
automatisch tweemaal per jaar ons programma-
boekje/ 

Het bedrag kunt u overmaken op gironummer 
4970581 ten name van de stichting KUNST IN 
ZICHT, Groningen onder vermelding van "donateur 
KIZ". 

JA, IK WORD DONATEUR: 

Naam: 

  Adres: 

    Postcode / Plaats: 

      Telefoon 

       Datum van opgave: 

Keuze gratis lezing / stadswandeling: 
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III Inschrijfformulier 

lezingen / wandelingen / excursies / cursussen 

Ik geef mij op voor de volgende onderdelen: donateur: 

O 1. Dageraad der Gouden Eeuw lezingen fl.25,00 fl.22,50 

O 2. Het schilderij als venster lezingen fl.37,50 fl.33,75 
O 3. Middeleeuwen lezingen fl.37,50 fl.33,75 

O 4. Rome lezingen fl.37,50 fl.33,75 

O 5. Onontkoombaar kunstgenot lezingen fl.25,00 fl.22,50 

O 6. Praag lezing fl.12,50 fl.11,25 

O 7. Ei, vertel mij... lezing fl.12,50 fl.11,25 

O 8. Egypte lezingen fl.25,00 fl.22,50 
O 9. Vormen van realisme lezingen fl.37,50 fl.33,75 

O     10. Hofjes stadswandeling   fl. 12,50  fl.11,25 

O     11. Kerken in Groningen stadswandeling   fl. 12,50  fl.11,25 
O     12. Amsterdamse School stadsfietstocht   fl. 12,50  fl.11,25 

O     13. Kasteel Twickel lezing   fl.12,50  fl.11,25 

O     14. Korenbeurs en graanhandel stadswandeling   fl. 12,50  fl.11,25 

O     15. Boeddhistische kunst lezingen   fl.25,00  fl.22,50 

O     16. De straten van Groningen lezing/wandeling   fl.25,00  fl.22,50 

O     10a Hofjes stadswandeling   fl. 12,50  fl.11,25 

O     17. Kastelen excursie fl.75,00 fl.67,50 

O     18. Nederlandse kunst dagcursus fl.60,00 fl.54,00 

Ik maak het verschuldigde bedrag vermeerderd met fl. 2,50 portokosten uiterlijk twee weken voor 

de aanvang over op gironummer 4970581 of bankrekeningnummer 57.14.89.958 t.n.v. de Stichting 

Kunst in Zicht in Groningen. 

Naam: Dhr. /Mw  ______________________________________   _____  _  ____________  __  

Adres: — ________________________________________________  __  _________________   

Postcode:Plaats: ______________________________________   ______   ___________  ___  

Telefoon: -------------------------------------------------------------------  --------  ---------------------------  

Handtekening:  --------------------------------------------------------  -------------   -------------------------  

Stuur dit formulier op naar: 

Stichting Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701 BD Groningen 

U bent ingeschreven voor een lezing, wandeling, excursie of cursus zodra wij uw inschrijfformulier 

én uw betaling hebben ontvangen. 



  

 


