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Van ikoon tot installatie 

Met de geslaagde reis naar Hamburg nog vers in het 

geheugen beginnen we alweer aan het cursuspro-

gramma van het voorjaarsseizoen. Dat opent met een 

gesprek tussen de kunstenaar Diederik Kraaij- poel en 

Ernst van de Wetering, hoogleraar kunstgeschiedenis 

aan de Universiteit van Amsterdam, ter gelegenheid 

van Kraaijpoels tentoonstelling in Museum De 

Buitenplaats te Eelde. 

Omdat 1999 het Goethe-jaar is, leek het ons aardig 

om de kleurenleer van deze Duitse ‘homo universa- 

lis’ eens onder de loep te nemen. In drie lezingen laat 

Piet Sieperda ons zien hoe zijn theorie van invloed is 

geweest op de beeldende kunst in de negentiende en 

twintigste eeuw. In de serie ‘Kijk en luister’ besteden 

we aandacht aan de wisselwerking tussen beeldende 

kunst en muziek in de eerste helft van deze eeuw. 

Het jaargetijde en een aantal tentoonstellingen (in ’s-

Hertogenbosch, Haarlem en Enschede) brachten 

ons op het idee om een serie samen te stellen rond 

het thema ‘De tuin in de kunst’. Achtereenvolgens 

komen de Islamitische kunst, de bloemensymboliek uit 

het fin de siècle en de tuin in de twintigste-eeuw- se 

kunst aan de orde. Een grote expositie over kunst uit 

het Vaticaan (Bonn) vormt de aanleiding om aandacht 

te besteden aan kunst en cultuur aan het pauselijk hof. 

De byzantinoloog Thanasis Dialektopoulos bood aan 

ons in te leiden in de schilderkunst van Byzantium. In 

twee lezingen volgen we de ontwikkeling van de 

Fayoum-portretten tot aan de ikonen uit de Mace-

donische en Kretenzische school. Kunstschatten langs 

de pelgrimsroute naar Santiago da Compostela 

vormen de rode draad door de twee lezingen ‘Op weg 

naar Jacobus’. 

Tijdens de lustrum-viering van de Rijksuniversiteit 

Groningen wandelen we nog een keer langs en door 

panden rond het Academiegebouw, op zoek naar 

 



 

 

expositie over De Ploeg, die door Prof. Henk van 

Os is samengesteld. 

Pablo Picasso, La Paix Vallauris, 1952 bijzondere kunstwerken. De andere stadswandeling van 

het voorjaarsseizoen voert langs prachtige voor-

beelden van Amsterdamse School-architectuur in de 

bloemenbuurt van Groningen. Vervolgens neemt Anja 

Reenders ons mee op een busrit langs voorbeelden 

van de Amsterdamse School in de Omme 

Hoogtepunt in het voorjaarsprogramma belooft echter 

de zesdaagse kunstreis naar de Cóte d’ Azur te 

worden. Aan de Zuid-Franse kust streken in de loop 

der tijd vele kunstenaars neer en wij volgen de sporen 

die zij nalieten. Ter voorbereiding op deze excursie 

geeft David Stroband u inzicht in de achtergronden van 

een van deze kunstenaars, namelijk Fer- nand Léger. 

We menen erin geslaagd te zijn weer een gevarieerd 

aanbod te hebben samengesteld en hopen u bij tal van 

activiteiten te mogen begroeten. Het vrijwilli- gersteam 

van Kunst in Zicht, met de komst van Jaap de Boer als 

bestuursvoorzitter weer compleet, staat voor u klaar! 

Carolien ten Bruggencate en Anna Keiler 

december 1998 

De dagtocht ‘Parels in het Emsland’ omvat een bezoek 

aan het prachtige barokke jachtslot Cle- menswerth en 

het idyllisch gelegen middeleeuwse Stift Borstel. In juni 

staan het Frisia Museum te Spanbroek en Museum 

Kranenburgh in Bergen op het programma. 

Laatstgenoemd museum toont dan een 

Wordt verwacht in het najaar (onder voorbehoud): 

- excursie naar Weimar, culturele hoofdstad van 

Europa 1999 

- James Ensor 

- Kijken naar kunst II 

- Rembrandt 

 



 

Lezingen in De Buitenplaats te Eelde 

 

Diederik Kraaijpoel, Verdord, 1997 

De lezingen in Museum De Buiten-

plaats te Eelde gaan over de kunst 

die op dat moment te zien is in het 

museum en zij vinden plaats in de 

tentoonstellingsruimte. Zo wordt de 

unieke gelegenheid geboden om op 

locatie, te midden van de 

tentoongestelde kunstwerken, 

achtergronden te vernemen 

donderdag 21 januari 

Ernst van de Wetering in gesprek 

met Diederik Kraaijpoel 

Museum De Buitenplaats huldigt Diederik 

Kraaijpoel ter gelegenheid van zijn zeventig- 

ste verjaardag met een tentoonstelling van 

diens werk. De laatste jaren is Kraaijpoel 
uit monde van diverse deskundigen. 

Museum De Buitenplaats te Eelde 

19.30 - 21.30 uur ƒ 15,00 per lezing 

opgave Kunst in Zicht, schriftelijk (zie 

inschrijfformulier op pag. 2 7) of 

telefonisch 050 - 318 86 51 

vooral bekend geworden door publicaties als De 

Nieuwe Salon en Was Jackson Pollock kleurenblind? 

waarin hij zich onder meer als pleitbezorger van de 

figuratieve kunst opstelde. Ernst van de Wetering, 

hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van 

Amsterdam en mede-auteur van de tentoonstellings- 

catalogus treedt deze avond in gesprek met Kraaij- 

poel. Ongetwijfeld weet Van de Wetering de welbe- 

spraakte schilder een aantal prikkelende uitspraken 

te ontlokken. 

De overige lezingen in Museum De Buitenplaats 

waren bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet 

bekend. Zij worden bekend gemaakt via losse folders 

en berichten in het Nieuwsblad van het Noorden en 

de Gezinsbode. 
 



 

‘Taten und Leiden 

des Lichtes’ 

Goethe’s kleurenleer en de beeldende kunst  

Johann Wolfgang von 

Goethe, Vignet voor Zur 

Farbenlehre 

‘homo universalis’ 

grondig bekijken. 

Ook schenken we 

dinsdag 2, 9 en 16 februari 19.30 - 

21.30 uur 

ƒ 45,00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker Piet Sieperda 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Een van de opmerkelijkste ontwikkelingen in de 

schilderkunst vanaf 1800 is de verzelfstandiging van 

de kleur. Turner bijvoorbeeld bouwt Rembrandts licht-

donkercontrast om naar schilderijen met prachtige 

combinaties van geel-oranjes en blauwen. In wezen 

hanteert hij daarbij onbewust de kleurenleer van 

Goethe die, in tegenstelling tot de natuurkundige 

opvatting van Newton, kleuren als ‘Taten und Leiden 

des Lichtes’ ziet. 

Op het gebied van de kleurenleer is helaas, mede 

door de Goethe-Newton controverse, nogal veel 

verwarrend materiaal beschikbaar. Een belangrijk doel 

van deze cursus is daarin wegwijs te worden. We 

zullen de ontwikkelingen in de kleurenleer in relatie 

zien met de kleurtoepassingen in de schilderkunst. 

Vanwege het Goethe-jaar (250-ste geboortedag) 

zullen we de kleurentheorie van deze Duitse 

ruime aandacht aan de kunst in Engeland tussen 1850 

en 1860, waar het werk van schilders als Ford Madox 

Brown en William Holman Hunt niet los kan worden 

gezien van de inspanningen van kleurenfabri- kant en -

theoreticus George Field. Een spannend verhaal. 

De lijn gaat vervolgens van het impressionisme, via 

Van Gogh, naar het expressionisme van de Groningse 

Ploegschilders en kunstenaars als Kandinsky, Jaw- 

lensky en Delaunay. Zij maakten de kleur los van de 

werkelijkheid en waren daarmee bepalend voor ons 

moderne kleurgebruik. De cursus eindigt bij de 

kleurgeving van het Groninger Museum. 

Piet Sieperda studeerde aan Academie Minerva. Hij 

doceert kunst- en cultuurmanagement en evene- 

mentenmanagement aan een HBO-opleiding. 

 

 



 

Piet Mondriaan, Victoty Boogie Woogie, 1944 

6 

Nu is Mondriaan niet de enige beeldende kunstenaar 

die geïnspireerd werd door muziek. Ook Wassily 

Kandinsky nam in zijn ontwikkeling naar abstractie een 

voorbeeld aan de muziek, die emoties en stemmingen 

kon overdragen zonder een verhaal. Beide 

Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis 

gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is 

werkzaam als docent kunst- en architectuurgeschie-

denis bij diverse instellingen. 

Ankie Mulder is musicoloog en doceert muziekge-

schiedenis. 

woensdag 3, 10 en 17 februari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 45,00 / ƒ 15,00 per avond 

sprekers 

drs Miranda van Gelderen, drs 

Ankie Mulder 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

In de lessen worden 

achtereenvolgens behandeld: 

1. Wassily Kandinsky en Arnold 

Schönberg 

2. Dada en Eric Satie 

3. Piet Mondriaan en de jazz-muziek 

Uiteraard illustreren de sprekers hun verhaal met 

veel beeld- en luistermateriaal. 

schilders komen uitgebreid aan de orde in 

deze cursus over schilderkunst en muziek 

aan het begin van deze eeuw. 

Door de combinatie van de kunst-

historische en musicologische 

invalshoek krijgen de deelnemers 

een verrassende kijk op de 

wisselwerking tussen kunst en 

muziek in het interbellum. 
Recentelijk zorgde het beroemde schilderij 

Victory Boogie Woogie van Piet 

Mondriaan voor de nodige opschudding, 

toen het voor 80 miljoen gulden aange-

kocht werd door de Nederlandse Staat. Dit 

laatste, onvoltooide doek stamt uit de 

periode dat de kunstenaar in New York 

woonde en gefascineerd was door de 

ritmes van de jazzmuziek. 

Kijk en luister 
Beeldende kunst en muziek in het begin van deze eeuw 

 



 

en herkenbaar als die van de Franse schilder Fer- 

nand Léger (1881-1955), kunstenaar par excellence 

van het machinetijdperk. 

Fernand Léger 

Gevoelsmatig socialist 

dinsdag 9 maart 

19.30 - 21.30 uur ƒ 15,00 

spreker drs David Stroband 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Wie kent ze niet, die schilderijen waarop figuren en 

voorwerpen in harde, glanzende en buisvormige 

structuren zijn weergegeven, in steeds mechanischer 

aandoende composities. Geen stijl is zo persoonlijk 

Fernand Léger, Le Grand 

Déjeuner, 1921 
 

Ter voorbereiding op ons bezoek aan Musée Fer- 

nand Léger in Biot (zie kunstreis naar de Cóte d’ Azur, 

pagina 12) neemt David Stroband ons mee door het 

leven en werk van deze kunstenaar. We bekijken de 

verhouding van Léger tot eigentijdse tendensen als 

het kubisme, orfisme, futurisme en constructivisme, 

en analyseren de invulling die hij daaraan gaf. Léger, 

zoon van een Normandische boer, meende een 

kunst te kunnen maken die de scheidslijnen, 

ontstaan door afkomst en opvoeding, zou 

doorbreken. Zijn fascinatie voor vormpro-

blemen ging altijd gepaard met een passie 

voor het eigentijdse leven en de moderne 

technologie, voor alles wat actueel en dyna-

misch was. De vormen van kanonnen, ge-

weerlopen en verbindingsstukken, die Léger 

tijdens de eerste wereldoorlog van nabij leerde 

kennen, lieten duidelijk hun sporen na in de 

schilderijen die hij daarna maakte. 

David Stroband studeerde kunstgeschiedenis 

aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Momenteel is hij onder meer werkzaam bij 

Stichting Niggendijker en Academie Minerva. 

 



 

Gustav Klimt 

Egyptische invloeden in zijn werk 

dinsdag 16 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker 

drs Liesbeth Grotenhuis 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel Centrum 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

Voor kunstenaars uit het fin de siècle vormden 

antieke en oosterse culturen een belangrijke inspira- 

tiebron: in het streven 

naar een herkenbare 

monumentale stijl werd 

op eclectische wijze 

veelvuldig hieruit geput. 

De grootsheid van verlo- 

ren gegane beschavingen 

als het oude Egypte 

moest worden geëve- 

naard. Zo zijn in de ont- 

wikkeling van de Ween- 

se schilder Gustav Klimt 

(1862-1918) eveneens 

Egyptische invloeden te 

bespeuren. 

De eerste keer dat Klimt 

zich door Egypte laat 

 

inspireren is bij de decoraties in het trappenhuis van 

het Kunsthistorisch Museum in Wenen (1890-1891). 

Hierin treffen we een stilleven aan, opgebouwd uit 

Egyptische voorwerpen afkomstig uit de collectie van 

het museum, en een wulpse vrouwenfiguur als 

allegorie van het antieke Egypte. In het latere oeuvre 

van Klimt komen Egyptische motieven als driehoeken 

en ogen meer geïntegreerd voor, in een geheel eigen 

taal. In 1910-1911 vervaardigt hij in de eetzaal van 

Palais Stoclet te Brussel een driedelig mozaïek- fries, 

waarin ook de 

dans een belangrijke rol 

speelt. Deze en andere 

voorbeelden zullen de 

revue passeren in een 

boeiende lezing over de 

geliefde kunstenaar. 

Liesbeth Grotenhuis 

studeerde kunstge-

schiedenis aan de Rijks-

universiteit Groningen. Zij 

specialiseerde zich in 

Egyptische kunst en het 

fin de siècle. 

Gustav Klimt, De verwachting 

(detail), circa 1910, Palais 

Stoclet, Brussel 

 

 



 

 

Rafael, Fresco in 

de Stanze della 

Segnatura, 1510 

Hoge Renaissance in het Vaticaan 
Kunst en cultuur aan het pauselijk hof (1503-1534) 

woensdag 17 en 24 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker dr Jan de Jong plaats 

Blauwe Zaal, Cultureel Centrum 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

De eerste helft van de zestiende eeuw was een 

bloeiperiode van de kunsten in Italië. Geïnspireerd 

door de grote artistieke prestaties uit de Griekse en 

Romeinse oudheid probeerden kunstenaars hun 

vermaarde voorgangers te overtreffen. Vorsten en 

prelaten stimuleerden hen daarin. Tot de 

allerbelangrijkste opdrachtgevers van kunstwerken 

behoorden de pausen in Rome, die de grootste kun-

stenaars uit Italië naar het Vaticaan ontboden en hen 

lieten werken aan de wederopbouw van de Eeuwige 

Stad, met de bedoeling dat het christelijke Rome nog 

grootser en verhevener zou zijn dan Rome in de 

oudheid. De pauselijke kerk van Sint Pieter werd 

herbouwd en een groot paleis voor de paus en zijn 

uitgebreide hofhouding verrees daarnaast. Tevens 

werd een grote kapel gebouwd voor pauselijke 

ceremonies: de Sixtijnse Kapel. 

Tijdens twee lezingen zal de geschiedenis worden 

besproken van Rome, en in het bijzonder van het 

Vaticaan, in de jaren 1500-1530. De nadruk zal lig- 

 

gen op grote projecten zoals de beschildering van de 

Sixtijnse Kapel in diverse fasen, de bouw van de Sint 

Pieter en de bouw en decoratie van het pauselijk 

paleis, met onder andere de 'stanze’ van Rafael. De 

lezingen zijn vooral bedoeld als voorbereiding voor wie 

van plan is om de unieke tentoonstelling in Bonn te 

bezichtigen (Kunst- und Ausstellungshalle, I I 

december tot I I april). De voorwerpen die in de 

tentoonstelling zijn te zien, zijn namelijk allemaal 

ontstaan in Rome tussen circa 1500 en 1530, in de 

bloeiperiode van de Renaissance. 

Jan de Jong is verbonden als universitair docent aan 

het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in 

zestiende-eeuwse Italiaanse kunst. 

 



 

de kunstenaar. Door weelderige florale patronen, 

levensbomen en vruchtbaarheidssymbolen kan hij 

die paradijselijke wereld verbeelden. 

De tuin in de kunst I 

Paradijssymboliek in de Islamitische kunst 

dinsdag 23 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Dineke Huizenga 

In de Islamitische kunst is de natuur een van de 

belangrijkste iconografische thema’s. Op aardewerk 

en textiel, in moskeeën en boeken, vrijwel overal 

zijn uiteenlopende bloemen en bladeren afgebeeld. 

plaats Blauwe Zaal, 

Cultureel Centrum De 

Oosterpoort, Trompsingel 

27 opgave Athena’s 

Boekhandel, Oude Kijk in 

’t Jatstraat 42 

Het is tijd voor de tuin, 16e-

eeuwse boekillustratie 

 

Kenmerkend voor de Islamiti- 

sche kunst is dat met name de 

weergave van de natuur is 

geënt op religieuze principes. 

De natuur wordt gezien als 

een reflectie van het hemelse 

paradijs: het begin en het einde 

van de mensheid. In de Koran 

wordt het paradijs beschreven 

als een tuin van overvloed en 

vruchtbaarheid, waarin rivieren 

stromen van water, wijn, melk 

en honing. In vorm en beteke- 

nis zijn de koranische beschrij- 

vingen een onuitputtelijke 

inspiratiebron geweest voor 

Niet alleen voor patronen op muren en tapijten vormde 

de natuur een bron van artistieke inspiratie, ook in de 

aanleg van fraaie tuinen werd de paradijselijke 

schoonheid verbeeld. Heersers verzamelden de meest 

uiteenlopende planten en dieren ter lering en vermaak, 

en lieten ze vereeuwigen in kostbaar geïllustreerde 

handschriften. Hofdichters bezongen deze tuinen met 

hun dikwijls symbolische en mystieke planten. 

Deze lezing vormt een kennismaking met de rijke 

Islamitische kunsttraditie, waarin de natuur als 

afspiegeling van het paradijs centraal staat. Aan de 

hand van dia’s wordt u vertrouwd gemaakt met reli-

gieuze principes en paradijssymboliek in de architec-

tuur, boekschilderkunst, tegelplateau’s, tapijten en de 

tuinaanleg. 

Dineke Huizenga studeerde kunstgeschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in 

de Islamitische kunst. Als onderzoeker en docent is zij 

betrokken bij diverse projecten van uni- versiteiten en 

musea. Daarnaast verricht zij promotieonderzoek naar 

de religieuze en iconografische concepten van de Dag 

des Oordeels, het hiernamaals en de hel. 

 



 

Twee eeuwen kunstonderwijs 

in Groningen 
dinsdag 30 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker drs Francis van Dijk 

Dit najaar was het precies 

tweehonderd jaar geleden dat 

Academie Minerva haar deuren 

opende. Kunst in Zicht nodigde 

 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk 

in ’t Jatstraat 42 

naar aanleiding hiervan Francis van Dijk uit om eens 

met ons in de geschiedenis te duiken van deze 

kunstacademie. De spreekster had voor haar onder- 

zoek tal van betrokkenen persoonlijk ontmoet en 

doorspekte haar verhaal met allerlei aardige anecdo- 

tes over Groningse kunstenaars. De avond was zo 

boeiend, dat we besloten om nog meer mensen in 

de gelegenheid te stellen deze lezing te horen. 

Op 15 oktober 1798 ging in Groningen ‘eenen aca- 

demie van teeken-, bouw- en zeevaartkunde’ van 

start. Het initiatief voor deze opleiding, waarvan 

Gerardus de San uit Brugge de eerste ‘instituteur’ of 

hoofdonderwijzer werd, was een jaar eerder al door 

zes burgers gezet. In 1855 besloot de gemeenteraad 

van Groningen het onderwijs te splitsen in drie afde- 

lingen: Bouw- en werktuigkunde, Teken- en schilder- 

kunst en Zeevaartkunde. De afdeling Teken- en 

schilderkunst ging enkele jaren later zelfstandig verder 

als Academie Minerva. 

In deze lezing wordt de ontwikkeling van het kunst-

onderwijs in Groningen geschetst aan de hand van 

een aantal leraren, onder wie De San, Kort, Bach en 

Musch, en enkele van hun bekendste leerlingen, zoals 

Jetses, Hahn, Altink en Tissing. Met name aan de 

periode tot aan de tweede wereldoorlog wordt veel 

aandacht besteed. 

Francis van Dijk studeerde kunstgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Zij schreef de catalogus bij 

de tentoonstelling Leraren van de Academie Minerva 

in het Centrum Beeldende Kunst (1998). 

 

 



 

In de voetsporen van Picasso, 

Matisse, Chagall,... 

Zesdaagse kunstreis naar de Cóte d’Azur 

woensdag 31 maart tot en met 

maandag 5 april 

vertrek woensdag 

6.30 u. per touringcar vanaf Gro- 

Kunst in Zicht heeft voor het paasweekend van 

1999 een kunstreis samengesteld naar de 

Cóte d’Azur. Centraal in deze reis staat het 

werk van Henri Matisse, Mare Chagall en 

ningen NS Hoofdstation 

12.00 u. Aankomst Nice 

aankomst maandag 

Pablo Picasso. U wordt deskundig rondgeleid door de 

kunsthistorica Greet Hamming, die deze streek door 

en door kent. 
23.00 u. Groningen kunst te verkennen. ‘Het belangrijkste doel van het reizen is de kusten 

ƒ 1495,00 (inclusief KLM-vlucht, 

transfer, vervoer ter plekke per luxe 

touringcar, logies en ontbijt in 

driesterren hotel dichtbij zee, 

kunsthistorische begeleiding, 

entrees) 

begeleider drs Greet Hamming 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 vóór 10 

februari 

van de Middellandse Zee te zien’, een uitspraak van 

Samuel Johnson die een bijzondere uitwerking heeft 

gehad op kunstenaars. De Cóte d’Azur geldt als een 

van de mooiste kuststreken ter wereld en wordt 

gekenmerkt door een aangenaam klimaat en een 

subtropische vegetatie. De Engelsen ontdekten in 

het midden van de negentiende eeuw de charme van 

dit gebied aan de voet van de Alpes Maritimes. In 

hun voetspoor volgden vele kunstenaars: Bonnard, 

Chagall, Cocteau, Derain, Dufy, Léger, Matisse, 

 

Henri Matisse, Jonge vrouw 

met een parasol, 1905 

Miró, Picasso, Renoir, Sig- 

nac en De Staël. Zij streken 

voor langere of kortere tijd 

neer op schilderachtige 

locaties en doopten de kust 

om tot ‘grand atelier’ en 

‘petit Mont- parnasse’. Veel 

van het ter 

plekke vervaardigde werk is te zien in vaak schitte-

rend gelegen musea aan de Cóte d’Azur. De stad 

Nice is een ideaal uitgangspunt om de kust en de 

Reisprogramma (wijzigingen voorbehouden) Op de 

dag na aankomst maken we een excursie naar het 

middeleeuwse, hooggelegen kunstenaarsdorp Saint-

Paul-de-Vence. Daar bezoeken we de Fondation 

Maeght, waar onder meer werk te zien is van Chagall, 

Braque, Giacometti, Miró en Alexander Calder. In 

Vence brengen we een bezoek aan de Chapelle du 

Rosaire, waar Matisse zijn laatste grote meesterwerk 

realiseerde. 

 



 

Vrijdags ervaren we de sfeer van het ‘Belle Epoque’ 

tijdens een bezoek aan het schiereiland Cap Ferrat 

met de villa en tuinen van de familie Rothschildt. Ook 

de charme van het Italiaans aandoende kustplaatsje 

Menton zal u treffen; daar zoeken we de beeldende 

sporen van Jean Cocteau, die een muurschildering 

maakte in de trouwzaal van het stadhuis. 

Mare Chagall, 

Hooglied II 

 

De volgende dag brengen we in Nice een bezoek aan 

Musée Henri Matisse, dat in het hooggelegen 

stadsdeel Cimiez in een zeventiende-eeuwse villa is 

gevestigd. Ook gaan we naar de onvergetelijke Mes- 

sages Bibliques van Mare Chagall in een speciaal 

daartoe gebouwd museum. De middag is vrij te 

besteden: wellicht gaat u naar het Musée des Beaux 

Arts (o.a. Rodin, Bonnard, Vuillard en Dufy), of 

gewoon heerlijk zwemmen in zee. 

Op eerste paasdag rijden we langs een mooie 

kustroute naar de badplaats Antibes. In 1946 maakte 

Picasso hier vele werken die nog nooit hun plek van 

ontstaan hebben verlaten. In het naburige Vallauris 

verwonderen we ons over zijn monumentale Oorlog en 

Vrede, dat hij speciaal voor een kapel maakte. We 

sluiten deze dag af met een rondleiding door Musée 

Fernand Léger in Biot, dat het oeuvre van deze intri-

gerende kunstenaar chronologisch laat zien. 

Omdat we op maandag pas om 17.30 uur vertrekken, 

kan nog een groot deel van deze dag worden besteed 

aan bezichtiging van een museum of tentoonstelling. 

Tot de mogelijkheden behoort een bezoek aan het 

idyllische ‘Les Colettes’, het huis en atelier van Renoir 

in Cagnes-sur-Mer. 

 



 

Op weg naar Jacobus 
Pelgrims, heiligen en heiligdommen langs de weg 

naar Santiago de Compostela 

woensdag 7 en 21 april 19.30 - 

21.30 uur 

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker drs Minette Albers 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

‘Wie naar de apostel Jacobus 

op bedevaart gaat, zal dit doen 

met grote godsvrucht en 

zachtmoedigheid. Hij zal geen 

kwaad spreken of kwaad doen. 

Evenmin zal hij onderweg 

handel drijven of gokken. Als 

hij kan, zal hij ’s morgens vroeg 

vertrekken en in gezelschap 

van anderen de tocht 

ondernemen.’  

Santa Maria de Eunate, bij Puente la Reina 

Deze voorschriften en goede 

raad gaf koning Alfonso X van 

Castilla, genaamd ‘el Sabio’ (de Wijze), mee aan pel- 

grims die vanaf de negende eeuw naar Santiago de 

Compostela in Spanje reisden, naar het graf van de 

apostel Jacobus de Meerdere. Duizenden middel- 

eeuwse pelgrims volgden de bedevaartsroutes door 

Frankrijk en over de Pyreneeën 

naar het zuiden. Zij waren te 

herkennen aan hun wijde mantel, 

hun staf, tas en de Sint 

Jacobsschelp die zij als aanden-

ken op hun mantel of hoed 

droegen. Onderweg bezochten 

de pelgrims kapellen, kerken en 

kloosters waar relieken van hei-

ligen werden bewaard in vaak 

kostbare reliekschrijnen. In gas-

thuizen konden zij overnachten. 

De cursus neemt u mee op reis 

naar Santiago de Compostela. 

Onderweg maakt u kennis met de 

middeleeuwse pelgrims, het 

pelgrimsleven en tal van 

bezienswaardigheden langs de 

route. Moderne pelgrims en 

reizigers kunnen de cursus ge-

bruiken als voorbereiding op hun 

tocht naar het verre Spanje. 

Minette Albers studeerde kunst- en cultuurge-

schiedenis van de middeleeuwen aan de Rijksuniver-

siteit Groningen. Zij is consulent voor de musea in de 

stad en de provincie Groningen. 

 



 

De Bloemenbuurt van S.J. Bouma 

zondag 11 april 

13.00 - 15.00 uur 

ƒ 15,00 

begeleider drs Anja Reenders 

vertrekpunt Simon van Hasselt- 

school, Heesterpoort I opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in 

’t Jatstraat 42 

In de periode 1925-1928 werd de Bloemenbuurt naar 

ontwerp van S.J. Bouma gerealiseerd als een 

opzichzelfstaand deel van de Oosterparkwijk. Dit 

sociale woningbouwplan, dat voorzag in de aanleg 

van ongeveer 700 woningen, markeert het moment 

waarop voor de eerste keer in de stad Groningen op 

een echt constructieve manier iets werd gedaan aan 

de woningnood onder de allerarmsten. 

S.J. Bouma, Geraniumhof in de 

Bloemenbuurt, 1925-1928 

 

S.J. Bouma (1899-1959) drukte als architect bij de 

Dienst Gemeentewerken een belangrijk stempel op 

het stadsbeeld van Groningen in de periode tussen de 

beide wereldoorlogen. Talloze scholen en openbare 

gebouwen, waaronder het tot de verbeelding 

sprekende gebouw van Gemeentewerken aan het 

Zuiderdiep, bruggen, transformatorhuisjes, gemalen 

en urinoirs kwamen uit zijn koker. 

Bouma’s Bloemenbuurt doet met zijn besloten, 

dorpsachtige karakter denken aan een klein stadje 

omgeven door muren. Binnenin zijn eengezinswo-

ningen te vinden, gegroepeerd aan straatjes, besloten 

pleintjes en hoven, met veel groenvoorzieningen. 

Aaneengeregen etagewoningen met hoogopge- 

trokken winkelpanden en poortgebouwen sluiten het 

complex stedebouwkundig af. Voor deze buurt heeft 

Bouma zich laten inspireren door Amsterdamse 

voorbeelden, die op de tuinstadgedachte waren 

gebaseerd. Ook zocht hij aansluiting bij de expres-

sieve vormentaal van de Amsterdamse School. In de 

wandeling door de Bloemenbuurt zal Anja Reenders u 

wijzen op de kenmerken van deze stijl en op de opzet 

van deze wijk. 

Anja Reenders is docente kunstgeschiedenis voor 

verschillende instellingen. Zij was betrokken bij de 

samenstelling van de expositie en de monografie over 

het werk van S.J. Bouma (1992). 

 



 

De tuin in de kunst II 

Les Fleurs du Mal: bloemen in de 

kunst van het fin de siècle 

dinsdag 13 en 20 april 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker drs Liesbeth Grotenhuis 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Van 6 februari tot 9 mei vindt in het 

Noordbrabants Museum (’s-Hertogen- 

bosch) een expositie plaats over bloemen in 

de kunst van het fin de siècle. Ze vormt een 

van de aanleidingen voor Kunst in 

Zicht om er een lezing aan te wijden in de serie ‘De 

tuin in de kunst’ (zie ook pagina 10 en 19). 

Kunstenaars kozen rond 1900 alom voor opvallende 

bloemsoorten om uitdrukking te geven aan de die- 

per liggende inhoud van het aardse leven. Bloemen 

stonden symbool voor een denkbeeld, een gevoel, 

een overtuiging. Aan de ene kant leefde het gevoel 

van maatschappelijk verval en culturele verwording. 

Omdat bloemen snel verwelken, werden zij in de 
kunst altijd al in verband gebracht met vergankelijk- 

heid en eindigheid, met bloei en verval. Maar de 

‘fleurs du mal’ aan het eind van de vorige eeuw ston- 

den ook voor decadentie, sexualiteit en duivelse 

krachten. 

 

Piet Mondriaan, 

Devotie, 1908 

Aan de andere kant geloofde 

men in spirituele verlichting en 

sociale vooruitgang en omdat 

bloemen door zaadvorming 

anderzijds voor nieuw leven 

zorgen, werden zij ook gebruikt 

als symbool voor de komst van 

een nieuwe tijd. Ook werden zij 

geassocieerd met meditatie, 

reinheid en ontstijging aan het 

stoffelijke. 

Daarnaast kenden sommige 

kunstenaars tal van andere 

betekenissen aan de verschillende bloemsoorten 

toe. Zij maakten gebruik van specifieke symbolen of 

zochten de zeggingskracht in een bepaalde ordening 

van beeldende middelen. 

In deze lezing over ‘bloeiende symbolen’ bekijken we 

onder meer de combinatie ‘vrouw en bloem’ en 

passeren de zonnebloemen van Van Gogh, de chry-

santen van Mondriaan en de florale decoraties uit de 

Art Nouveau de revue. 

Liesbeth Grotenhuis studeerde kunstgeschiedenis 

aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseerde 

zich in Egyptische kunst en het fin de siècle. 

 



 

Parels in het Emsland 
Schloss Clemenswerth - Stift Borstel 

zondag 18 april 

8.00 - 19.00 uur 

ƒ 55,00 

instapplaatsen 

8.00 uur Groningen, NS Hoofd-

station (bij de fietsenstalling) 8.15 

uur Haren, Motel begeleider 

Net over de Duitse grens, op 

nog geen twee uur rijden van 

Groningen bevinden zich 

enkele fraaie bezienswaar-

digheden. Omdat zij zonder 

eigen vervoer moeilijk te 

bereiken zijn besloot Kunst in 

Zicht een bustocht te 

drs Carolien ten Bruggencate 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

 

Johann Conrad Schlaun, Jachtslot Clemenswerth, \131-49, Sögel 

organiseren langs twee culturele hoogtepunten in het 

Emsland. 

In 1736 liet de keurvorst en aartsbisschop Clemens 

August bij Sögel een jachtslot bouwen. Hij gaf de 

opdracht aan de Westfaalse architect Johann Conrad 

Schlaun, bekend van vele barok-ontwerpen in het 

Münsterland. Tussen 1737 en 1749 ontstond zo in de 

bosrijke omgeving Schloss Clemenswerth, een 

straalsgewijs opgebouwd complex bestaande uit het 

centrale keurvorstelijke verblijf met daaromheen 

acht kleinere paviljoens waarin de jachtgasten van de 

keurvorst (vorsten, graven, hoge geestelijken, diplo-

maten) ondergebracht konden worden. In een van de 

paviljoens is de slotkapel gehuisvest, die wel wordt 

beschouwd als het noordelijkste voorbeeld van een 

Rococo-kapel. Bij het aangrenzende kapucij- 

nerklooster hoort een tuin die bijzonder is door de 250 

jaar oude en zeer speciaal gesnoeide taxushaag. In de 

overige gebouwen is onder meer porselein, keramiek 

en kunstnijverheid te zien. 

 

 



 

Van Sögel zakken we vervolgens af naar de omgeving 

van Haselünne, waar we een kloostercomplex gaan 

bezichtigen. Verscholen in een uitgestrekt bosgebied 

ligt het Stift Borstel, dat bij het bisdom van Osna- brück 

behoorde en al in bronnen uit 1246 wordt vermeld. De 

stiftsdames, vroeger allen van adellijke afkomst, 

leefden de regels van de Cisterziënser orde na, die 

een terugtrekking in eenzaamheid en afzien van 

wereldlijke behoeften voorschreef. De rustige 

 

Klooster Borstel 

soberheid van de stiftskerk en de veertiende-eeuwse 

kruisgang ademen dit religieuze gevoel uit. De vroeg-

gotische kapel met kruisribgewelf is opgedeeld in een 

onder- en bovenkerk, en een vrouwenkoor. In 1963 

ontdekte men in de altaartafel bij toeval enkele zeer 

bijzondere dertiende- en veertiende- eeuwse beelden, 

onder meer een Madonna, een Sint-Anna-te-Drieën en 

een zittende Man-van-Smar- ten. Ook een wandeling 

rond de kerk, onder de eeuwenoude linden, langs de 

rustieke vakwerkge- bouwen en door de gemengde 

groente-bloementuin is de moeite waard. 

 



 

De tuin in de kunst III 

Aardse Paradijzen 

woensdag 28 april 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 15,00 

spreker 

drs Carolien ten Bruggencate 

De laatste jaren mag de tuin 

en alles wat daarmee te 

maken heeft, zoals tuincentra, 

tijdschriften en televisiepro- 

gramma’s, zich in een enorme 

 

plaats Blauwe Zaal, 

Cultureel Centrum De 

Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

belangstelling verheugen. Ten opzichte van vroegere 

eeuwen, waarin de tuincultuur nog gebonden was 

aan elites, heeft zich vanaf de achttiende eeuw een 

grote ‘democratisering’ voltrokken. 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 Dat de tuin geleidelijk aan ‘van iedereen’ is geworden 

uit zich ook in het toenemend gebruik als schil-

derkunstig motief. In deze lezing zullen we zien dat de 

schilders rond de eeuwwisseling zich vooral con-

centreerden op licht, kleur en sfeer. Schitterende 

voorbeelden hiervan zijn te vinden in de oeuvres van 

Vincent van Gogh, Jan Toorop, Jacobus van Looy en 

Floris Verster. Bij magisch-realisten als Willink en Koch 

wordt de tuin daarentegen vooral drager van duistere, 

onheilspellende stemmingen. 

Floris Verster, 

Endegeest, 1893 

In de periode 

na de oorlog 

speelt het 

onderwerp een 

kleinere rol, 

maar is nooit 

helemaal 

verdwenen: 

Corneille bij-

voorbeeld 

werkte het 
thema op een abstracte manier uit en hedendaagse 

kunstenaars als Fortuyn/O’Brien verwerken het in 

installaties. 

De lezing maakt deel uit van de serie ‘De tuin in de 

kunst’ (zie pagina 10 en 16) en biedt achtergrondin-

formatie bij de tentoonstelling Aardse Paradijzen II, De 

tuin in de Nederlandse kunst 1770-2000 die in het 

voorjaar achtereenvolgens in het Frans Halsmuseum 

(Haarlem) en Rijksmuseum Twenthe (Enschede) is te 

zien. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. 

Momenteel doceert zij kunstgeschiedenis aan Aca-

demie Minerva. 

 



 

Schittering van Byzantium 
Ontwikkeling van de Byzantijnse schilderkunst 

woensdag 19 en 26 mei 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per avond 

spreker 

drs Thanasis Dialektopoulos 

plaats Blauwe Zaal, Cultureel 

Centrum 

 

Als we spreken over de 

Byzantijnse kunst denken we 

vooral aan de schilderkunst 

die in het uitgestrekte gebied 

van het Oost Romeinse Rijk 

heeft gebloeid sinds de stich- 

ting van de hoofdstad door 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Constantijn de Grote (330) tot aan de val van Con- 

stantinopel (nu Istanbul) onder het geweld van de 

Turken in 1453. 

In de tijd dat Constantinopel werd gesticht, bestond 

in het uitgestrekte rijk al een gemeenschappelijke 

artistieke taal voor ikonen. Deze beeldtaal was ont- 

wikkeld in de grote hellenistische steden van het 

oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied - 

Alexandrië, Antiochië, Ephese - en in Rome. In de 

eerste lezing bekijken we hoe deze Byzantijnse tradi- 

tie van invloed is geweest op de christelijke kunst. 

We staan we stil bij technieken, stijlvormen en sym- 

bolen in beroemde kunstwerken als de fayoum-por- 

Ikoon van de aartsengel Michael, 14de eeuw, 

Athene, Byzantijns Museum 

tretten uit Egypte, de vroeg-christelijke 

schilderingen in de catacomben en de 

eerste ikonen uit het Sinaï-klooster. Ook 

verdiepen we ons in de theologische 

argumentatie voor het ontstaan van 

ikonen. 

Constantinopel gaf, als rijkshoofdstad en 

centrum van de orthodoxie en het helle-

nisme, richting aan de kunst. Langzaam 

ontwikkelde zich uit overgeërfde ele-

menten een nieuwe officiële staatskunst, 

die men ingang probeerde te geven in heel het rijk. De Byzantijnse kunst wist zich zo gelei- 

delijk te vormen tot een kunst met eigen wetten en 

een eigen visie, waarin de meegekregen regels en 

opvattingen overwonnen en voorbijgestreefd wer- 

den. In de tweede lezing wordt het hoogtepunt van 

deze ontwikkeling gepresenteerd, zoals die onder 

meer tot uiting komt in de beroemde Macedonische 

en Kretenzische scholen. 

Thanasis Dialektopoulos studeerde Byzantinolo- 

gie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij speciali- 

seerde zich in Byzantijnse iconografie en publiceerde 

onder meer over Byzantijnse ikonen. Momenteel 

werkt hij aan een proefschrift. 

 



 

Kunst in de wereld van wetenschap 

zaterdag 29 mei 

14.00 - 16.00 uur 

ƒ 15,00 

begeleider Brigitte Hekker 

vertrekpunt Academiegebouw, 

Academieplein 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

De meeste mensen denken bij de universiteit in de 

eerste plaats aan onderzoek en onderwijs. Maar er zit 

meer achter de gevels van de laboratoria en instituten. 

U maakt tijdens deze wandeling kennis met een heel 

ander aspect van de universiteit. 

In de vier eeuwen van haar bestaan heeft de Rijks-

universiteit Groningen een respectabele collectie 

beeldende kunst verzameld. Kunst die in opdracht is 

gemaakt, zoals de muurschildering van Matthijs Röling 

en Wout Muller in de aula van het Academiegebouw. 

En ook kunst die toevalligerwijs in universitair bezit is 

gekomen, bijvoorbeeld het vroegste werk van het 

Ploeglid Jan Wiegers, of de gebatikte wandbespanning 

in een instituut aan de Oude Bote- ringestraat. De 

wandeling zal een ware ontdekkingstocht worden 

langs diverse uitingen van beeldende kunst die de 

universiteit herbergt. 

 

Keeshondje in trap Oude Boteringestraat 44, 1791 

(foto Elmer Spaargaren) 

Brigitte Hekker is museummedewerker van het 

Universiteitsmuseum. 

 

 



 

Amsterdamse School in Groningen 
Rondrit door Stad en Ommeland 

zondag 30 mei 

9.00 - 17.00 uur 

ƒ 80,00 (inbegrepen: vervoer per 

luxe touringcar, toegangsprijzen, 

begeleiding, documentatie) 

begeleider drs Anja Reenders 

Rond 1912 ontwikkelde zich in Amsterdam 

vanuit een reactie op de strakke, rationalis- 

tische architectuur van H.P. Berlage de 

baksteenarchitectuur van de Amsterdamse 

School. Binnen deze stroming stond een 

artistieke, expressieve vormgeving cen- 

instapplaatsen 

9.00 uur Groningen, NS Hoofd- 

station (bij de fietsenstalling) 

9.15 uur Haren, Motel opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk 

in ’t Jatstraat 42 

traal. Door de toepassing van bouwsculp- vormt het bezoek aan de 

tuur, siersmeedwerk, glas in lood, typografie en het voormalige Rijks H.B.S. in Ter Apel uit 1922, naar 

ontwerpen van complete interieurs werd perfectie 

tot in de kleinste details doorgevoerd. 

Vanaf het begin van de jaren twintig werden in heel 

Nederland bouwwerken in de stijl van de Amster- 
damse School uitgevoerd. Deze bouwstijl was vooral in 

Groningen, zowel in de stad als in de provincie, zeer 

populair. Zij werd in de jaren twintig en dertig op grote 

schaal toegepast, zij het in een meer ingetogen, 

sobere variant. 

De excursie is toegespitst op de Veenkoloniën en 

G. Westerhout, Ingangspartij 

van de voormalige Rijks H.B.S., 

1922 

zal voeren langs een aantal 

bijzondere en waardevolle 

voorbeelden van deze 

bouwstijl in Hoogezand, 

Veendam, Stadskanaal en 

Winschoten. Hoogtepunt 

ontwerp van G. Westerhout, architect van de Rijks- 

gebouwendienst. Deze school, prachtig gelegen in 

een lommerrijke omgeving, is een van de vroegste 

en fraaiste voorbeelden van de architectuur van de 

Amsterdamse School in de provincie Groningen. De 

school bezit nog grotendeels zijn oorspronkelijke 

kenmerken in zowel exterieur als interieur. 

Anja Reenders is architectuurhistoricus en als 

docente kunstgeschiedenis werkzaam aan diverse 

instellingen. Zij deed onderzoek naar de invloed van 

de Amsterdamse School in de provincie Groningen. 

 



 

Willink en De Ploeg 

zondag 6 juni 

8.00 - 19.00 uur 

ƒ 90,00 (inclusief Westfriese 

koffietafel) 

instapplaatsen 

8.00 uur Groningen, NS Hoofd 

station (bij de fietsenstalling) 

8.15 uur Haren, Motel 

begeleider 

drs Carolien ten Bruggencate 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Kunst in Zicht sluit het seizoen af 

met een dagtocht naar Noord- 

Holland, waar twee aantrekkelijke 

musea op korte afstand van elkaar 

liggen: het Frisiamuseum in Span-

broek en Museum Kranenburgh in 

Bergen. 

Het Frisia-museum in Spanbroek, 

dat zijn deuren twee jaar geleden 

opende, herbergt de collectie van 

het verzamelaarsechtpaar Dirk en 

Baukje Scheringa-de Vries. Zij 

koesterden een grote liefde en 

bewondering voor het werk van 

Carel Willink. Aangetrokken door 

zijn precieze techniek, aandacht 

voor detail en het magische aspect 
 

Museum Kranenbrugh, Bergen 

van 50 tekeningen en schilde-

rijen werd in de loop der jaren 

aangevuld met werk van tijd- 

en stijlgenoten als Ket, Koch, 

Schumacher en Hynck- es. 

Een van de museummede- 

werkers zal ons vertellen over 

het magisch-realisme, het 

ontstaan van het museum en 

de collectie. Na de rondleiding 

krijgen we een Westfriese 

koffietafel in het museumcafé. 

’s Middags brengen we een 

bezoek aan Bergen, waar 

in zijn voorstellingen verdiepten de verzamelaars sinds het einde van de vorige eeuw vele kunstenaars 

 

 



 

 

Wim Schuhmacher, Stilleven met 

trapgans en eend, 1935 

verwantschap dat men ging spre- 

ken van de ‘Bergense School’. 

Museum Kranenburgh toont de 

bezoeker een representatief beeld 

van de ontwikkeling in de beel- 

dende kunsten van 1900 tot 

heden rond dit beroemde kunste- 

naarsdorp. Het museum is geves- 

tigd in een neo- 

classicistische villa 

uit 1882. 

De tijdelijke ten- 

toonstelling over 

De Ploeg, samen- 

gesteld door de 
ons welbekende Prof. Henk van Os, 

maakt een vergelijking mogelijk tussen 

het expressionisme van de Bergense 

School en dat van de Groningse 

kunstkring. We zullen zien dat het 

werk van de Groningers veel feller en 

kleuriger was dan het expressionisme 

van hun tijdgenoten in Noord- Holland. 

In de expositie, die voornamelijk uit 

particuliere bruiklenen is 

samengesteld, zijn onder meer por-

tretten te zien die de kunstenaars van 

elkaar hebben geschilderd. 

Wim Schuhmacher, vrouwenkop 

'(Melitta rustend op kussen), 193 / 

 

 



 

Organisatie 

Doelstelling 

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

breiden van kennis over beeldende kunst, architectuur 

en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling 

voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te 

moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezin-

gen, wandelingen en excursies, waarin zowel histori-

sche als actuele onderwerpen op het gebied van 

beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de 

orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende 

tentoonstellingen. 

Alle lezingen, wandelingen en excursies worden ver-

zorgd door deskundige docenten, voor het merendeel 

kunsthistorici, historici en archeologen. De lezingen 

worden geïllustreerd met dia’s. 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en 

excursies kan op drie manieren geschieden: 

schriftelijk 

via het inschrijfformulier en storting van het ver-

schuldigde bedrag onder vermelding van het volg-

nummer van het programmaonderdeel op gironummer 

4970581 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, 

Groningen. 

telefonisch via 050-318 86 51 

rechtstreeks: maandag, dinsdag en donderdag van 

9.30 - 13.00 uur 

buiten kantooruren: via het antwoordapparaat Voor 

betalingswijze zie boven. 

contante betaling 

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

Groningen (niet telefonisch). 

Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om slechts 

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

totale aantal bijeenkomsten. 

Voorwaarden 

Wanneer een programmaonderdeel door omstan-

digheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers 

hiervan bericht in de week voor de geplande aan-

vangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt uiter-

aard teruggestort. Afzeggen door deelnemers kan tot 

21 dagen voor aanvang van het programmaonderdeel. 

Het reeds betaalde geld wordt terugbetaald onder 

aftrek van 30% administratiekosten. Nadien is geen 

restitutie meer mogelijk. 

Voordelen van het donateurschap 

De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben 

een streepje voor, leder jaar wordt er speciaal voor de 

donateurs een lezing of excursie georganiseerd. 

Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het 

programmaboekje met complete overzicht en 

eventuele aanvullende informatie over de activiteiten 

van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs 

 



 

kortingen van 10% op de prijzen van lezingen, stads-

wandelingen en ééndaagse excursies. Voor meer-

daagse excursies geldt een aparte kortingsregeling. 

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

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

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

jaar. U kunt zich opgeven door het aan-

meldingsformulier achter in het boekje in te sturen. 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel 

050-318 86 51 (maandag 9.30-13.00 uur recht- 

streeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat; u 

wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld) 

Jongerenactie 

Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaan 

krijgen jongeren tijdelijk in plaats van 10% koning 20% 

koning op alle activiteiten van Kunst in Zicht. 

gewenste lengte, over ieder gewenst onderwerp, op 

maat worden afgeleverd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Carolien ten Bruggencate, tel 050-318 86 51 (maan-

dag en dinsdag 9.30-13.00 uur rechtstreeks/buiten 

deze uren via het antwoordapparaat; u wordt dan zo 

spoedig mogelijk teruggebeld). 

Lezingen en excursies op bestelling 

Kunst in Zicht 'verkoopt’ lezingen, wandelingen en excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al voor ruim 30 

instellingen in Noord-Nederland. In het docentenbestand van Kunst in Zicht zijn meer dan 100 docenten 

opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer diverse terreinen. Dat betekent dat het aantal onderwerpen, dat 

aangeboden kan worden, vrijwel onbeperkt is. Behalve lezingen, wandelingen en excursies kunnen cursussen 

van iedere 

 



 

Inschrijf-

formulier 

Naam Dhr/Mw 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoon 

Handtekening 

normaal donateur jongere totaal instapplaats 

1. Diederik Kraaijpoel .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ............  

2. Goethe’s kleurenleer .. X ƒ 45,00 .. X ƒ 40,50 .. X ƒ 36,00 ƒ .............  

3. Kijk en luister .. X ƒ 45,00 .. X ƒ 40,50 .. X ƒ 36,00 ƒ ............  

4. Fernand Léger .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ .............  

5. Gustav Klimt .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ .............  

6. Vaticaan .. X ƒ 15,00. .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ .............  

7. De tuin 1: Islamitische kunst .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ .............  

8. Twee eeuwen kunstonderwijs .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ .............  

9. Kunstreis Cóte d’ Azur toeslag een-

persoonskamer 
.. X 

.. X 
ƒ ƒ 

1495,00 

125,00 

.. X ƒ 1450,00 .. X ƒ 1450,00 
ƒ ........   

ƒ ........   

10. Op weg naar Jacobus .. X ƒ 30,00 .. X ƒ 27,00 .. X ƒ 24,00 ƒ ........ ..... 

1 1. Bloemenbuurt .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ .............  

12. 

13. 

De tuin II: Les Fleurs du Mal 

Schloss Clemenswerth - Stift Borstel 

.. X 

.. X 
ƒ ƒ 

15,00 

55,00 

.. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 
ƒ .............  

ƒ ........   ...................  

14. De tuin III: Aardse Paradijzen .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ............  

15. Schittering van Byzantium .. X ƒ 30,00 .. X ƒ 27,00 .. X ƒ 24,00 ƒ ............  

16. Kunst in de wereld van wetenschap .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ............  

17. Amsterdamse School in Groningen .. X ƒ 80,00 .. X ƒ 72,00 .. X ƒ 64,00 ƒ .............................  

18. Frisia Museum - Museum Kranenburgh .. X ƒ 90,00 .. X ƒ 80,00 ..x ƒ 70,00 

administratiekosten 

ƒ .............................  
ƒ 2,50 El 

Totaal ƒ .............   

Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in Zicht, Postbus 

1181,9701 BD Groningen 

Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag, vermeerderd 

met ƒ 2,50 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 inschrijfformulier én uw betaling 

hebben ontvangen. U krijgt het inschrijfbewijs dan toege- 

stuurd. 



 

Geef uw familie of vrienden eens een lezing, 

wandeling of excursie van Kunst in Zicht. 

Op de Kunst in Zicht-cadeaubon kan elke gewenste 

Cadeau verzinnen? Koud kunstje. 

Een Kunst in Zicht-cadeaubon! 

waarde ingevuld 

worden, al naar 

gelang de prijs van 

het programma- 

onderdeel. 

De bon is 
verkrijgbaar op het kantoor van Kunst in Zicht: 

Oliemulderstraat 51 (maandag, dinsdag en donderdag 

van 9.30 tot 13.00 uur). De cadeaubon kan ook 

telefonisch besteld worden 050-318 86 51. 

Kunst in Zicht: verrassend present 

 



 

Inschrijf-

formulier 

Naam Dhr/Mw 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoon 

Handtekening 

normaal donateur jongere totaal instapplaats 

1. 

2. 

Diederik Kraaijpoel 

Goethe’s kleurenleer 

.. X 

.. X 
ƒ ƒ 

15,00 

45,00 

.. X 

.. X 
ƒ ƒ 

13,50 

40,50 

.. X 

.. X 
ƒ ƒ 

12,00 

36,00 
ƒ ............  
ƒ ............  

3. Kijk en luister .. X ƒ 45,00 .. X ƒ 40,50 .. X ƒ 36,00 ƒ ............. 

4. Fernand Léger .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ............  

5. Gustav Klimt .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ............. 

6. Vaticaan .. X ƒ 15,00. .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ............. 

7. De tuin 1: Islamitische kunst .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ............. 

8. Twee eeuwen kunstonderwijs .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ........   

9. Kunstreis Cóte d’ Azur toeslag een-

persoonskamer 

.. X 

.. X 

ƒ ƒ 1495,00 

125,00 

.. X ƒ 1450,00 .. X ƒ 1450,00 ƒ ........  ...  

f........  ...  

10. Op weg naar Jacobus .. X ƒ 30,00 .. X ƒ 27,00 .. X ƒ 24,00 ƒ ........  .... 

II. Bloemenbuurt .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 ƒ ............. 

12. 

13. 

De tuin II: Les Fleurs du Mal 

Schloss Clemenswerth - Stift Borstel 

.. X 

.. X 
ƒ ƒ 

15,00 

55,00 

.. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 f............  
f...........................  

14. De tuin III: Aardse Paradijzen .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 f............  
15. Schittering van Byzantium .. X ƒ 30,00 .. X ƒ 27,00 .. X ƒ 24,00 f............  

16. Kunst in de wereld van wetenschap .. X ƒ 15,00 .. X ƒ 13,50 .. X ƒ 12,00 f............  

17. Amsterdamse School in Groningen .. X ƒ 80,00 .. X ƒ 72,00 .. X ƒ 64,00 f...........................  
18. Frisia Museum - Museum Kranenburgh .. X ƒ 90,00 .. X ƒ 80,00 .. x ƒ 70,00 

administratiekosten 

f............................... — 
ƒ 2,50 El 

Totaal ƒ..............   

Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in Zicht, 

Postbus 1181,9701 BD Groningen 

Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag, vermeerderd 

met ƒ 2,50 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 inschrijfformulier én uw betaling 

hebben ontvangen. U krijgt het inschrijfbewijs dan toege-

stuurd. 



 

Praedinius 
GYMNASIUM 

In het hart van Groningen: 

- een brede opleiding 

- met klassieke talen 

- een goede begeleiding 

- en veel culturele activiteiten 
 

http/www.goliath.nl/kunstinzicht Turfsingel 82 9711 VX Groningen 

telefoon 050-312 05 59 

 



 

Word nu 

donateur 

Kunst in Zicht 

Postbus 1181 

9701 BD Groningen 

Voor minimaal ƒ 25.00 / (echt)paren ƒ 40,00 per jaar steunt u de veelheid aan 

activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht. 

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

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

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

grammaboekje. Het donateursjaar loopt van I augustus tot en met 3 I juli. 

Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro 

toegestuurd. 

i -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ja, ik word donateur 

 
 
Meheer/mevrouw 
 
 
adres 
 
 
postcode / plaats 
 
 
telefoon 
 
 
datum opgave 
 
 
keuze gratis lezing of stadswandeling: 

 



 

landkaarten & reisgidsen 

Als enige boekhandel in het 

noorden van Nederland 

gespecialiseerd in reis-, 

wandel- en fietsgidsen. 

Naast topografische kaarten 

alle soorten landkaarten, 

wandel- en fietskaarten 

van bijna de hele wereld. 

Oude Kijk in 't Jatstraat 32 

9712 EK Groningen 

telefoon 050 - 312 69 50 

 



 

Dalstra,thuis in Europa 
* Groepsdagtochten 

* Personeels- en verenigingsavonden 
* Zomervakanties 

* Wintersport 
* Schoolreizen 

* Meerdaagse groepsreizen 
* Speciale liftbussen voor rolstoelen 
* VIP-bussen 

* Moderne touringcars,.. 

Vraag naar onze gratis brochures 

 

  

 



  

 


