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Kunst in Zicht bestaat ruim vijfentwintig jaar en dat 
vieren we dit voorjaar met een keur aan bijzondere 
activiteiten.

Enkele kunsthistorici en archeologen wilden in 1985 
enerzijds zelf werkgelegenheid creëren, anderzijds 
hun kennis over kunst verspreiden onder een breed 
publiek. In een kwart eeuw stelden zij bijna vijftig 
keer een programma samen, met diverse lezingen, 
wandelingen en excursies waaraan honderden kunst-
liefhebbers en geïnteresseerden deelnamen. Hoewel 
er sinds 1985 steeds meer concurrentie gekomen 
is, bleven veel mensen trouw aan Kunst in Zicht. 
Niet onbelangrijk is dat zij het gebodene bovendien 
zozeer de moeite waard vonden, dat zij de stichting 
financieel wilden ondersteunen.

Terwijl trouw en binding aan een club inmiddels vrij 
uitzonderlijk zijn geworden, werden veel mensen 
geregelde bezoekers van onze activiteiten. We stel-
den enkelen van hen daarom de vraag waarom zij 
Kunst in Zicht al zo lang een warm hart toedragen. 
Duidelijk werd dat deze trouwe deelnemers de 

halfjaarlijkse programmering veelzijdig vinden. De 
onderwerpen zijn een mengeling van actueel en 
‘tijdloos’, en in het algemeen van een hoog niveau. 
Of zoals een donateur het formuleert: ‘Meer horen 
doet anders kijken. Meer weten doet je smaak evo-
lueren, smaakt naar nog meer willen horen en nog 
meer willen zien. En een gids daarbij geeft zoveel 
meer, weet je uit ervaring.’ 

Mensen die uit andere delen van het land naar 
Groningen verhuizen, maken via wandelingen en 
excursies van Kunst in Zicht kennis met hun nieuwe 
woonomgeving. Dagtochten en meerdaagse reizen 
kunnen ook steevast rekenen op een grote belang-
stelling. ‘De reizen zijn altijd een mooie mix van 
kunst, cultuur en architectuur, waarbij ook de nieuw-
ste ontwikkelingen gevolgd worden, met steeds 
weer nieuwe ontdekkingen en verrassingen’, schrijft 
een trouwe excursie-ganger.

Charles Saatchi, een van de invloedrijkste verzame-
laars ter wereld, publiceerde in 2009 het boek My 
Name Is Charles Saatchi And I Am An Artoholic.  

Hoezo, artoholics? 25 jaar Kunst in Zicht
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Een grappig neologisme, waarmee hij wilde aangeven 
dat kunst een (positieve) verslaving kan veroorzaken. 
Al zijn de verschillen tussen onze stichting en de 
snelle, trendy reclamewereld van Saatchi & Saatchi 
groot – denk alleen even aan het geld – toch voelen 
we ons ook ‘artoholics’. 

Kunst en geld zijn overigens onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: kunst is goed voor het toerisme en voor 
de economie. Kunst verbindt mensen ook, zoals 
blijkt uit deze reactie van een donateur: ‘Feitelijk is 
voor mij via alle activiteiten van Kunst in Zicht een 
nieuwe wereld opengegaan. Ik ontmoet steeds aller-
aardigste mensen die dezelfde belangstelling hebben. 
We vormen nu feitelijk één grote familie.’

Nog een aardige parallel tussen Kunst in Zicht en 
Charles Saatchi: zijn vrouw is Nigella Lawson, de 
beroemde kookboekenschrijver. Zonder ons met 
haar kookkunst of met zijn neus voor schone kun-
sten te willen meten, kunnen we stellen dat ook bij 
Kunst in Zicht het culturele en culinaire genieten 
hand in hand gaan. ‘Onvergetelijk zijn de meerdaagse 
excursies… De verrassingen onderweg van het ‘even 
stilstaan’ bij een bijzonder huis, museum of kerk, 
daarnaast de goede organisatie en de sfeer.  
Het kopje koffie met een koek op de heenreis, 
ergens langs de kant van de weg, en het glaasje wijn 

met kaasblokjes op de terugreis. Mede deze kleine 
attenties maken dat we elke keer vol verwachting 
het programma voor het nieuwe seizoen tegemoet 
zien.’

Natuurlijk beleefden we in die vijfentwintig jaar ook 
‘calamiteiten’: docenten die te laat of helemaal niet 
kwamen, apparatuur die de spreker in de steek liet, 
en een bus die niet kwam. Maar wat steeds bleef, 
zijn de enthousiaste docenten en deelnemers, en de 
boeiende gesprekken over kunst.

Tenslotte laten we nog twee donateurs aan het 
woord: ‘We prijzen ons gelukkig deze stichting 
gevonden te hebben en kunnen alleen maar hopen 
dat we nog heel lang, dus zeker de volgende 25 jaar, 
van vele lezingen zullen kunnen genieten en dat we 
ook nog vaak een excursie (met een bijna mooi-
weer garantie) mee mogen maken!’

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2011
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dinsdag 25 januari 
19.30 – 21.30 uur
€ 5,00
spreker drs. Paul Herruer

plaats Bovenzaal, De Ooster-
poort, Trompsingel, Groningen

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

In 1912 zette de Britse componist Edward Elgar 
het gedicht Ode van Arthur O’Shaughnessy (1844-
1881) op muziek. In de compositie The Music Makers 
wordt onder andere de kracht bezongen van kunste-
naars als de echte scheppers en de ware makers van 
de geschiedenis en de maatschappij. Het koorwerk 
is daarom in deze tijd van culturele kaalslag actueler 
dan ooit!

Edward Elgar (1857-1934) en Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958) zijn vanzelfsprekende groothe-
den in het Engelse muziekleven, maar in Nederland 
komen ze hoogstens sporadisch op de lessenaars. 
Het is daarom bijzonder dat Toonkunstkoor Bekker 
The Music Makers van Sir Edward William Elgar, The 
Sons of Light en Toward The Unknown Region van Ralph 
Vaughan Williams op het programma heeft gezet.

Toonkunstkoor Bekker en Kunst in Zicht nodigden 
muziekjournalist Paul Herruer uit om de werken die 
op 2 februari door Bekker en het Noord Neder-
lands Orkest ten gehore worden gebracht, toe te 
lichten. Daarbij zal Herruer niet alleen ingaan op 
stilistische aspecten, maar ook een beeld schetsen 
van de rol van koormuziek in Engeland vanaf de 
19de eeuw.

Paul Herruer is muziekjournalist.

We Are The Music Makers!
Toonkunstkoor Bekker zingt Engelse muziek

LEZING1

Edward Elgar Ralph Vaughan Williams

Bijzondere actie: iedereen 
die deze lezing bezoekt, 
krijgt 5,50 euro korting op 
de entree van het concert 
op 2 februari 2011. Kaarten 
voor het concert zijn bij de 
lezing te koop.
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donderdag 3 en 10 februari
19.30 – 21.30 uur
€ 20,00 / € 10,00 per keer
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Naar aanleiding van de tentoonstelling Het onbeken-
de Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850-1920, 
die van 19 december 2010 tot en met 8 mei 2011 
in het Groninger Museum te zien is, houdt Kunst in 
Zicht een tweedelige lezing over de belangstelling 
van beeldende kunstenaars voor de Oriënt.

Het oosten en de geheimzinnige voorstellingen die 
ermee verbonden zijn, vormden in de geschiedenis 
van de Europese schilderkunst steeds opnieuw een 
bijzondere inspiratiebron. De artistieke verbeelding 
van de Oriënt begint aan het einde van de 15de 
eeuw. Door de ontdekking van nieuwe handelsrou-
tes en de groeiende belangstelling voor de oosterse 
wereld maakten steeds meer schilders de taal en 
cultuur van het morgenland tot onderwerp van hun 
kunst. Dat mondde in de 19de eeuw uit in een eigen 
genre, het zogenaamde oriëntalisme. Beroemde 
vertegenwoordigers waren toen Eugène Delacroix, 
Jean Auguste Dominique Ingres. Maar ook aan het 

begin van de 20ste eeuw verwerkten schilders als 
Kandinsky, Klee, Macke en Matisse het exotische op 
bijna abstracte wijze in hun werk.

Een land van bijbelse figuren, zwoele danseressen, 
een onbedorven oord, zo stelden kunstenaars zich 
het morgenland veelal voor. Maar je kunt beter spre-
ken van meer dan één Oriënt, zo verschillend zijn 
de werken en ideeën die ermee verbonden zijn. In 
de lezingen zien we hoe kunstenaars verschillende 
onderwerpen belichtten: de geschiedenis, de cultuur 
en het landschap, het alledaagse leven, de veldtoch-
ten, het Bijbelse oosten.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespeciali-
seerd in de kunst van de 19de en 20ste eeuw. Zij is freelance 
docent, auteur en adviseur.

De lokroep van het morgenland
Oriëntalisme in de Europese schilderkunst

LEZINGEN2 Jean Auguste Dominique 
Ingres, Haremvrouw en 

slavin, 1842



8

LEZING3
Hendrik Petrus Berlage
Architect en ontwerper

donderdag 17 februari
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het Gemeentemuseum Den Haag, dat ook wel 
gezien wordt als het mooiste museum van Neder-
land, is het laatste meesterwerk van de internationaal 
bekende architect H.P Berlage (1856-1934). Helaas 
mocht Berlage de opening van deze modernistische 
tempel zelf niet meer meemaken; hij overleed een 
jaar eerder. Dit najaar herdenkt het Gemeentemu-
seum zijn 75-jarig bestaan met een grootse tentoon-
stelling, gewijd aan deze bijzondere architect van 
nationale pronkstukken als de Beurs van Berlage in 
Amsterdam, het Jachtslot Sint Hubertus in Otterlo 
en natuurlijk het Gemeentemuseum zelf. In deze 
tentoonstelling staat Berlage als totaalkunstenaar 
centraal; zijn bouwkunst, Berlage als persoon, maar 
vooral ook zijn ontwerpen voor het interieur als 
ameublementen, serviezen en metaalwerk, alsook 
zijn typografische werk.

Berlage wees de weg naar een sobere moderne 
bouwkunst: de 19de-eeuwse decoratieve poespas 

van kostbare materialen en ornamenten in neostijlen 
moest worden prijsgeven, ten gunste van de toepas-
sing van massa en silhouet als artistieke middelen. 
En hij is zich blijven vernieuwen: werd de Beurs nog 
vanaf de fundamenten opgemetseld, bij zijn laatste 

Hendrik Petrus Berlage, Eikenhouten buffet, 1899-1900
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ontwerp, het Haags Gemeentemuseum, plooit een 
bakstenen gevel in siermetselverband zich geheel 
rondom een betonnen draagconstructie. Dichtbij 
huis vormt villa Heymans in de stad Groningen een 
voorbeeld van Berlage’s vroege werk en met het 
(voormalige) raadhuis van Usquert kent de provincie 
Groningen daarnaast ook een laat ontwerp van zijn 
hand.

Naar aanleiding van de tentoonstelling in Den Haag 
en ter voorbereiding op een bezoek aan het Sint 
Hubertusslot op de Hoge Veluwe nodigde Kunst in 
Zicht Jikke van der Spek uit een lezing te houden 
over deze veelzijdige architect en ontwerper (zie p. 
29).

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

Hendrik Petrus Berlage, Villa Heymans, 1894
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LEZING4
Middeleeuwse kerkinterieurs in Ost-Friesland

woensdag 2 maart
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker dr. Justin Kroesen
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Groningen en Oost-Friesland worden tegenwoor-
dig door de Nederlands-Duitse grens van elkaar 
gescheiden. In de middeleeuwen was deze grens er 
nog niet. Het gebied aan beide kanten van de Eems 
vormde één gezamenlijk cultuurlandschap, met 
sterke overeenkomsten in kunst en architectuur. 
Als gevolg van de calvinistische Reformatie is er van 
de middeleeuwse kerkinterieurs in Groningen veel 
minder bewaard gebleven dan in het lutherse Ost-
friesland.

Justin Kroesen en Regnerus Steensma, onderzoekers 
van de Rijksuniversiteit Groningen, verrichtten tien 
jaar lang onderzoek naar alles wat in Oost-Friesland 
aan middeleeuwse kerkinrichting bewaard is geble-
ven: altaren, retabels, sacramentshuisjes, pisina’s, 
koorbanken, doksalen, triomfkruisen, beelden, 
orgels, doopvonten, etc. 

In zijn lezing neemt Justin Kroesen u mee op een 
wandeling door een fictief Oost-Fries kerkinteri-

eur, waarbij aan al deze elementen aandacht wordt 
besteed. Daarbij speelt op de achtergrond steeds 
de samenhang met Groningen een rol: zo geven de 
Oost-Friese kerken vandaag de dag een indruk van 
hoe ook onze Groninger kerken er in de middeleeu-
wen waren ingericht.

Justin Kroesen is universitair docent Kunstgeschiedenis 
van het Christendom bij de Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
In mei 2011 verschijnt Kirchen in Ostfriesland. Die mittel-
alterliche Ausstattung bij uitgeverij Michael Imhof in Fulda. 
Bij die gelegenheid zal er in het Schlossmuseum in Jever een 
tentoonstelling over hetzelfde onderwerp zijn.

Laat-gotische passieretabel in de Sint Stephanus-kirche te 
Schortens
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LEZING

Snoep verstandig, eet geen appel! 
Symboliek van vruchten en bloemen

dinsdag 8 maart
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Saskia Goddijn

 plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen 

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

Waarom is de roos zowel een attribuut van de godin 
Venus als van Maria? Wat doet het kindje Jezus met 
een anjer in zijn hand? 

Beeldende kunst is een communicatiemiddel 
verwant aan taal. Naast de betekenis die in een 
kunstwerk aan de oppervlakte te zien is, kan een 
kunstwerk ook een diepere betekenis hebben. Om 
de inhoud van hun kunstwerken over te brengen 
gebruikten kunstenaars, naast de zogenaamde beeld-
taal, vaak de taal van symbolen. De kunstenaar sprak 
in codes en ging er van uit dat zijn publiek in staat 
was die codes te decoderen. 

Taal ontwikkelt zich echter en betekenissen van 
woorden of motieven kunnen veranderen of zelfs 
verloren gaan. Weten we nu eigenlijk wel waarnaar 
de appel verwijst en waarom? Wat heeft de granaat-
appel te maken met de opstanding van Christus? In 
deze lezing ontraadselt kunsthistorica Saskia Goddijn 
de betekenis van veel voorkomende vruchten en 
bloemen in de kunst van het verleden.

Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij doceert aan diverse 
instellingen en begeleidt reizen.

Albrecht Dürer, De madonna van de anjer, 1516

5
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LEZING6
Gehouwen gebouwen
Rots- en grotkerken in Ethiopië

donderdag 24 maart
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jan Tromp
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Koning Ezana, die regeerde over 
het noorden van Ethiopië, aan-
vaardde in het midden van de 
vierde eeuw het Christendom als 
staatsgodsdienst, enkele decennia 
eerder dan keizer Theodosius van 
het Imperium Romanum. Door de 
geïsoleerde ligging van de Ethiopi-
sche hooglanden, hebben kunst en 
cultuur er een unieke ontwikkeling 
doorgemaakt, die onder andere 
zichtbaar is in de goed intact geble-
ven rots- en grotkerken, waarvan 
de architectuur al is af te lezen op 
de monolithische reuzenstèles uit 
de derde en de vierde eeuw. In januari 2011 gaat Jan 
Tromp voor de zesde maal op onderzoek uit, onder 
meer om iconografisch beeldmateriaal te verzame-
len. Van al zijn bezoeken zal hij ons kond doen en hij 

zal ons vertrouwd maken met apen-
koppen, kubikoppen en teerlingkapite-
len. U zult versteld staan!

De extra opbrengsten van deze lezing 
komen ten goede aan het project 
Yenege Tesfa, een kleine non-gou-
vernementele organisatie die micro-
kredieten verstrekt aan kinderen in 
Ethiopië die beide ouders door aids 
hebben verloren.

Na zijn loopbaan als docent Franse taal- en 
letterkunde is Jan Tromp op zijn 65ste 
afgestudeerd in Kunstgeschiedenis en 

Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Een eerste 
publicatie over de architectuur van Ethiopische kerken is 
gepubliceerd in het blad Eastern Christian Art door het Paul 
van Moorsel Centrum van de Universiteit van Leiden.

Reuzenstèle in Aksum
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LEZING

Reuzenstèle in Aksum

7
James Ensor
Universum van een fantast

woensdag 30 maart
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Francis van Dijk
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat James 
Ensor (1860-1949) in Oostende werd geboren. Zijn 
ouders dreven een winkel in souvenirs, strand- en 
carnavalbenodigdheden en verhuurden gemeubi-
leerde kamers aan zomergasten.

Reeds op vrij jonge leeftijd is het duidelijk dat Ensor 
over een uitzonderlijk talent beschikt. In 1876 gaat 
Ensor zijn eerste tekenlessen volgen aan de plaat-
selijke tekenschool te Oostende. Een jaar later, in 
1877, schrijft hij zich in aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten in Brussel waar hij tot 1880 
zal studeren. Eenmaal terug in Oostende installeert 
Ensor een atelier op de zolder van de ouderlijke 
woning. In 1883 werd hij lid van de progressieve 
kunstenaarsgroep Les Vingts en dit betekende een 
ommekeer in zijn kunst: hij schildert macabere en 
bizarre voorstellingen. 
Ensor heeft al in een vroeg stadium in Nederland 

tentoongesteld, werd in Nederland verzameld en 
ontmoette Jan Toorop op een cruciaal moment in de 
artistieke ontwikkeling van beide kunstenaars. Het 
meest bekend werd Ensor echter met zijn groteske 
schilderijen, vol bizar opgedofte feestgangers. Hij 
was een van de meest originele kunstenaars van zijn 
tijd. 

Het Gemeentemuseum organiseert van 12 maart 
2011 t/m 13 juni 2011 in samenwerking met 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 
Antwerpen een tentoonstelling. In deze omvangrijke 
tentoonstelling zijn zowel prachtige voorbeelden 
te zien uit het vroege oeuvre van Ensor, alsook de 
hoogtepunten van zijn groteske schilderijen.

Francis van Dijk is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in 
19de- en 20ste-eeuwse kunst.

James Ensor, Intrige, 1890
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LEZING8
Hemelse lofprijzing en hels lawaai
Muziekinstrumenten op middeleeuwse schilderingen  
in Nederlandse kerken

zaterdag 2 april
15.00 – 17.00 uur
€ 12,50 (inclusief entree museum 
en koffie/thee)
spreker Elizabeth Kooy MA

plaats Museum Vosbergen,  
Vosbergerlaan 35, Eelde

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

In veel Nederlandse kerken, en in het bijzonder in 
Groningen, zijn schilderingen te vinden op muren 
en gewelven. Veel van deze fresco’s zijn daar aange-
bracht in de late middeleeuwen en soms zijn er op 
de schilderingen muziekinstrumenten te vinden. Een 
deel van de fresco’s sluit aan bij een algemeen beeld 
van schilderijen met een muzikaal thema die we ook 
nu nog kennen, zoals de vele engelen die zijn afge-
beeld met instrumenten in handen.

Er is echter genoeg dat nadere bestudering verdient. 
Sommige instrumenten zijn lastig te herkennen, en 
hun bespelers roepen ook nogal eens vragen op. Zo 
zijn er de duivelse muzikanten in de kerk te Mid-
delstum en een nar in de Martinikerk te Groningen. 

Om deze fresco’s te kunnen duiden neemt Elizabeth 
Kooy, omringd door de muziekinstrumenten van 

Museum Vosbergen, u mee langs middeleeuwse 
instrumentenbouw en het gebruik van de instrumen-
ten. Ze bespreekt middeleeuwse opvattingen over 
de toelaatbaarheid muziek binnen en buiten de ere-
dienst, en schilderijen en retabels van tijdgenoten.

Elizabeth Kooy studeerde godsdienstwetenschap aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en schreef een afstudeerscriptie 
over het onderwerp van deze lezing.

Groningen, Martinikerk, Nar met trom en fluit, circa 1480
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LEZING9
Art Nouveau in Brussel

woensdag 6 april
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw ontstaat 
er, als reactie op de verstarring in de kunsten, een 
brede internationale beweging van jonge kunstenaars 
die zoeken naar nieuwe uitdrukkingsvormen. Op 
deze stroming zijn vele namen van toepassing, maar 
de bekendste zijn ‘Art Nouveau’ (genoemd naar de 
kunsthandel L’art nouveau die vanaf 1895 in Parijs 
‘nieuwe kunst’ verkoopt) en ‘Jugendstil’ (naar het 
tijdschrift Die Jugend dat vanaf 1896 in München ver-
schijnt). Kunstenaars en ontwerpers zijn zich ervan 
bewust dat nieuw aangeboden materialen als staal 
en glas nieuwe kansen bieden, en dat de vanouds 
bekende materialen ook op een andere manier kun-
nen worden gebruikt. Zo ontstaat er een golf van 
artistiek experimenteren in heel Europa.

Zo ook in Brussel. De stad bruist aan de vooravond 
van de twintigste eeuw als nooit tevoren en wordt 
mooier dankzij de inzet van koning Leopold II. Als 
vanzelf trekken de gegoede burgers, de handelaars 
en de kunstenaars hun huizen op in de modestijl van 

de Art Nouveau, zoals het Tassel Huis naar ontwerp 
van Victor Horta en de privé-woning van Paul Han-
kar. Honderden huizen, maar ook scholen, cafés en 
winkels wedijveren met elkaar in originaliteit. Ze 
maken van Brussel een Europese hoofdstad van de 
Art Nouveau, naast Wenen en Barcelona. Vandaag 
de dag treffen we er nog meer dan 500 art nouveau 
gebouwen aan! Ter voorbereiding op de excursie 
naar Brussel in het Hemelvaartweekend bekijken we 
alvast de hoogtepunten (zie p. 32)

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespeciali-
seerd in de kunst van de 19de en 20ste eeuw. Zij is freelance 
docent, auteur en adviseur.

Victor Horta, Huis Tassel, 1893
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THEMAMIDDAG10
25 jaar Kunst in Zicht
Een passie voor kunst delen

zondag 10 april
14.00 – 18.00 uur
€ 20,00
sprekers dr. Eva Rovers,  
drs. Geert Pruiksma, Janny Tonnis 
de Graaf

plaats Museum De Buitenplaats, 
Hoofdstraat 76, Eelde

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

Stichting Kunst in Zicht bestaat dit jaar 25 jaar. Al een 
kwart eeuw delen vrijwilligers en docenten hun pas-
sie voor (toegepaste) kunst, architectuur en arche-
ologie met een breed publiek. Wat begon als een 
poging van kunsthistorici en archeologen om voor 
zichzelf werk te creëren, groeide uit tot een flore-
rende organisatie voor kunsteducatie. Bijzonder is 
dat alle activiteiten altijd zonder financiële steun van 
de overheid, maar met schenkingen van donateurs 
georganiseerd konden worden. Een mooi voorbeeld 
dus van particulier initiatief en van een ‘breed draag-
vlak’! Om dit jubileum te vieren willen we aandacht 
besteden aan voorbeelden van gepassioneerde 
kunstliefhebbers, die hun enthousiasme wilden delen 
met anderen.

Eva Rovers schreef de biografie van Helene Kröller-
Müller (1869-1939). Deze kunstverzamelaarster legde een 
omvangrijke collectie moderne kunst aan die van belang is 

geweest voor de receptie van moderne kunst in Nederland. 
Bovendien verankerde zij moderne kunst in het Nederland-
se museumwezen door in 1938 het Kröller-Müller Museum 
te openen. Net als de vele andere verzamelaars voor en na 
haar heeft zij een stempel gedrukt op de kunstgeschiede-
nis. Die invloed en het belang van verzamelaars werd door 
de kunstwereld echter lange tijd nauwelijks erkend. Nu 
tegenwoordig de overheid zich steeds verder terugtrekt uit 
het kunstenveld leeft de Interesse voor de verzamelaar en 
mecenas weer op.

Kunstpaviljoen, Nieuw-Roden
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Jannie Tonnis de Graaf en haar man Job Kuiper wonen in 
hun passie: museumhuis Kunstpaviljoen. Een totaalkunst-
werk van architectuur, interieur, kunst en natuur. Geïnspi-
reerd door het Museum Insel Hombroich en het gedachte-
goed van Helene Kröller-Müller creëerden zij in 1999 op het 
Drentse platteland in Nieuw-Roden hun museumhuis. Voor 
de basisvorm is uitgegaan van Villa Rotonda van Palladio, de 
doorkijkjes binnen zijn geïnspireerd op het werk van Frank 
Lloyd Wright. Hun visie op hedendaagse kunst heeft het 
echtpaar consequent doorgevoerd in het Kunstpaviljoen. 
Hier kunt u als bezoeker ervaren hoe het is: wonen tussen 
hedendaagse Nederlandse kunst en vormgeving.

Geert Pruiksma is in april 2010 benoemd tot directeur van 
Museum De Buitenplaats. Initiatiefnemers van dit museum 
zijn de eigenaars-bewoners van het Nijsinghhuis, Jos en 
Janneke († 2007) van Groeningen-Hazenberg. In 1991 
riepen zij de stichting Het Nijsinghhuis in het leven voor de 
bouw van een kunstpaviljoen. De directe aanleiding was 
een plan van de gemeente Eelde voor het bouwen van een 
flatgebouw tussen het Nijsinghhuis en de monumentale mid-
deleeuwse dorpskerk. Het echtpaar kreeg van de gemeente 
een jaar om een alternatief plan te ontwikkelen en te finan-
cieren. Ton Alberts van architectenbureau Alberts en Van 
Huut maakte een ontwerp voor een museumpaviljoen en 
-café. Voor de museumtuin tekende de tuinarchitect Jørn 
Copijn. Geert Pruiksma licht toe hoe ook dit museum vanuit 
een passie voor kunst is geboren.Helene Kröller-Müller, 1895

Museum De Buitenplaats
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LEZING11
Glans en glorie
Kunst van de Russisch-orthodoxe kerk

woensdag 13 april
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Larisa Shcherbenok
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Vanaf 19 maart toont de Hermitage Amsterdam 
zes maanden lang het rijke religieuze erfgoed van 
de Russisch-orthodoxe kerk. Een indrukwekkende 
iconostase, bijzondere veertiende-eeuwse fresco’s 
uit Pskov en heel veel prachtige iconen uit beroemde 
Russische collecties zijn voor het eerst in Nederland 
te zien. Er zijn maquettes en foto’s van kerken en 
kloosters in traditionele religieuze centra als Nov-
gorod en Pskov. Kunst in Zicht nodigde de Russische 
docente Larisa Shcherbenok uit voor een toelichting.

Na onderdrukking door het Sovjetregime lijkt de 
Russisch-orthodoxe kerk als een feniks uit de as 
herrezen. We zien dat veel burgers in Rusland terug 
naar de kerk gaan voor inspiratie, steun en liefde. En 
geleidelijk aan wordt de kerk met zijn kunst weer 
meer en meer het symbool van de Russische cultuur.

De icoon was voor Rusland belangrijker dan voor 
andere orthodoxe landen, want Russen bouwden 

Icoon van de Moeder Gods van Vladimir, Rusland, Moskou,  
eind 16de eeuw © State Hermitage Museum, St Petersburg
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liever in hout dan in steen – dus fresco’s waren niet 
altijd mogelijk. Russische iconen zijn van een onge-
evenaarde schoonheid. Behalve diepzinnig zijn ze 
vrolijk en licht, vol van vreedzame rust en warmte, 
en ze zijn onafscheidelijk verbonden met het spi-
rituele leven van iedere orthodoxe christen. Al de 
eerste blik op een icoon maakt een niet-orthodoxe 
en vooral een moderne beschouwer duidelijk, dat hij 
deze met andere ogen moet benaderen. Waarom de 
icoon niet te vergelijken is met “gewone” religieuze 
schilderijen, wordt in deze lezing uitgelegd. Het ont-
staan en de ontwikkeling van de icoonschilderkunst, 
met Kiev als bakermat, krijgt veel aandacht. Bespro-
ken worden voorbeelden uit de verschillende artis-
tieke scholen met elk hun eigen stijlkenmerken.

Larisa Shcherbenok studeerde kunstgeschiedenis aan 
de universiteit van Sint Petersburg. Sinds 2007 verzorgt zij 
cursussen over en reizen naar Rusland voor diversen leer-
instellingen in Nederland.

Sint Nicolaas, 13de eeuw, Novgorod  
© State Hermitage Museum, St Petersburg

Fragment van Koningsdeuren: H.Basilius de Grote, Noord-
Rusland, Novgorod, 16de eeuw  
© State Hermitage Museum, St Petersburg
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DUBBELLEZING12
Gustav Mahler – Wenen

zondag 17 april
14.00 – 16.00 uur
€ 15,00 (inclusief “Kaffee mit 
Kuchen”)
sprekers drs. Ankie Mulder, 
ir. Tjalling Visser

plaats Het Paleis, Boterdiep 111, 
Groningen

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

2011 staat in het teken van het honderdste sterfjaar 
van Gustav Mahler (1860-1911). Van 1887 tot 1907 
woont en werkt de componist in Wenen. Hij is in die 
tijd directeur van de Weense Hofoper en eerste diri-
gent van de Wiener Philharmoniker. Gedurende die 
periode componeert Mahler belangrijk vernieuwend 
werk en zet musici aan tot grote prestaties. Wenen is 
een levendige bruisende stad met een grootstedelijk 
karakter: er is het hof van de keizer, er woont veel 
adel in stadspaleizen, maar er heerst ook schrijnende 
armoede.

Aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste 
eeuw zijn er talloze nieuwe ontwikkelingen, niet 
alleen op het gebied van muziek, maar ook op het 
gebied van stedenbouw, architectuur, schilderkunst, 
literatuur en toneel. Via de Sezession komt Mahler in 
contact met kunstenaars als Alfred Roller (decorbou-
wer), Gustav Klimt (schilder) en Otto Wagner (archi-
tect). In deze periode leert hij ook Alma Schindler 
kennen, ‘het mooiste meisje van Wenen’, met wie Bart ten Bruggencate, Gustav Mahler, 2002
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hij in het huwelijk trad. Teleurstellend voor Alma is 
dat ze alleen echtgenote mocht zijn en niet meer 
mocht componeren. Want de componist was Gustav 
Mahler! In Wenen vierde Mahler grote triomfen. 
Helaas ondervindt hij ook veel tegenstand.  

Niet alleen zijn autoriteit en eigenzinnigheid, maar 
ook zijn verschillen van mening met het Keizerlijk 
Hof en zijn joodse afkomst pakken slecht voor hem 
uit.

Moegestreden vertrekt Mahler in 1907 naar New 
York, waar hij in dienst treedt van de Metropolitan 
Opera. Het totaal andere klimaat in de Nieuwe 
Wereld doet hem aanvankelijk goed, maar zijn slech-
te fysieke gesteldheid en zijn onstuitbare werkdrang 
worden hem fataal. In 1911 wordt hij ongeneeslijk 
ziek, keert terug naar Wenen en zal in hetzelfde jaar 
nog overlijden. Springlevend en actueel is geluk-
kig nog zijn muziek en niet vergeten de prachtstad 
Wenen!

In deze dubbellezing zult u gedeelten uit het werk 
van Mahler horen, die worden toegelicht door Ankie 
Mulder. Tjalling Visser schetst hierbij de steden-
bouwkundige en architectonische ontwikkelingen in 
Wenen in die tijd.

Ankie Mulder is musicoloog en oud-docent aan het ICO 
te Assen. Tjalling Visser is stedenbouwkundige en oud-
docent Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en 
Landschap aan de Academie van Bouwkunst te Groningen.

Wiener Ring, 1873
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LEZING13
De Ploeg in archieven

woensdag 20 april
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Kunstenaarsvereniging De Ploeg 
vormt vanaf de jaren vijftig een 
speerpunt in het beleid van het 
Groninger Museum. Regelmatig 
worden exposities gewijd aan 
kunstenaars die in de jaren twin-
tig De Ploeg zijn kunsthistorische betekenis gaven. 
Als belangrijkste ‘Ploegers’ uit die periode kunnen 
onder meer worden genoemd Jan Wiegers, Wobbe 
Alkema, Jan Altink, Job Hansen, Johan Dijkstra, en 
Hendrik Werkman. 

Deze belangrijke artistieke periode voor Groningen 
leverde niet alleen een grote hoeveelheid kunstwer-
ken op, maar daarnaast een omvangrijke hoeveelheid 
documenten, die op hun eigen manier getuigen van 
de geschiedenis van De Ploeg. Correspondenties, 
notulen, foto’s en allerhande archiefstukken vertel-
len op eigen wijze het verhaal van De Ploeg, van de 
onderlinge verhoudingen tussen de kunstenaars in de 
beroepspraktijk, vergaderperikelen, vriendschappen, 

interesses. Aan het omvangrijke archief 
dat conservatoren van het Groninger 
Museum in het kielzog van hun werk-
zaamheden bijeen brachten, is door 
schenkingen materiaal uit nalatenschap-
pen van kunstenaars toegevoegd. De 

laatste jaren kent het archief daarnaast belangrijke 
aanvullingen met betrekking tot het naoorlogse 
modernisme in Groningen. Maar ook bijvoorbeeld 
archieven die berusten bij de Groninger Archieven, 
of het Werkman Archief van het Stedelijk Museum 
Amsterdam kennen verborgen informatiepareltjes. 
In deze lezing wordt het verhaal van De Ploeg ver-
teld, waarbij niet alleen de kunstwerken, maar vooral 
de archiefstukken uitgangspunt vormen.

Jikke van der Spek werkt als zelfstandig kunst- en archi-
tectuurhistoricus voor verschillende instellingen. Momenteel 
werkt zij voor het Groninger Museum aan de publieke ont-
sluiting van het Archief van het Groninger Museum met betrek-
king tot De Ploeg en het naoorlogs modernisme in Groningen.

Brief van Wobbe Alkema aan Jan Wiegers, 
november 1924
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LEZING

Venetië en Vlaanderen

donderdag 21 april
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker Trudy de Lange MA
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Venetië ademt kunst en cultuur. Sterker nog, 
Venetië ís kunst en cultuur, van gondoliere 
tot vaporetti, van Titiaan tot Biënnale. De 
Venetianen gaan met hun tijd mee. Hebben 
vele toeristen genoeg aan de Rialtobrug, het 
Canal Grande en een gondeltochtje, anderen 
zoeken de sporen van het verleden in de 
vele kerken, palazzi en musea. Daar maken 
ze kennis met roemrijke namen uit de Venetiaanse 
schilderschool, zoals de familie Bellini, Titiaan en 
Tintoretto.

De rijke bestuurders uit die tijd streefden naar 
macht, status en aanzien en lieten belangrijke kunste-
naars uit andere delen van Europa overkomen. Als 
we de schilderkunst van de 15de tot de 18de eeuw 
bestuderen, zien we een artistieke beïnvloeding tus-
sen Venetiaanse en Vlaamse schilders. Zo zijn in het 
quattrocento de portretschilderingen van Bellini van 
invloed op Van Eyck, die zelf zijn naturalisme ‘expor-
teert’. In de daarop volgende eeuwen laten de Vene-

tianen de technieken van de Vlaamse primitieven 
achter zich. De Vlaamse schilder Patenier overspoelt 
zijn landschappen met licht en kleur onder invloed 
van Titiaan en Veronese. En Tiepolo laat zich inspire-
ren door Rubens. In het settecento vinden we in het 
zieltogende Venetië een toename van stijlen, van de 
clichés van Canaletto tot de sarcastische scènes van 
Guardi, die beïnvloed werd door de buitensporigheid 
van Jordaens. De Venetiaanse en de Vlaamse School 
zouden zonder elkaar niet dezelfde zijn...

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

Canaletto, Het Canal Grande bij Palazzo Balbi, 1730

14



24

LEZING15
Niki de Saint Phalle
Il Giardino del Tarocchi

woensdag 27 april
19.30 – 21.30 uur
€ 10,00
spreker dr. Corma Pol
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Op de zuidhelling van de laatste heuvelrug in Toscane 
ligt, niet ver van zee en met uitzicht over het ruige 
landschap van Latium, een bijzondere tuin. Het is het 
gebied van de ‘maquis’, bij toeristen 
geliefd vanwege zijn sporen van de 
Etruskische beschaving en een nog 
onbedorven natuur. Temidden daar-
van bevindt zich een uniek werk van 
eigentijdse kunst: de Tarot-tuin van 
de Frans-Amerikaanse kunstenares 
Niki de Saint Phalle, die bekend 
werd door haar speelse Nana’s. 
De monumentale, symbolische en 
veelkleurige beelden zijn opgesteld 
tussen bomen, struiken en gras. 
Tezamen vormen zij een park, dat 
wordt bevolkt door tweeëntwintig 
figuren uit de Grote Arcana, de sleu-
tel tot het Tarotspel.

De sfinx, de hogepriesteres en de magiër, Justitia, de 
dood en de wereld, symboliseren de krachten die 
ons leven beïnvloeden. Zij zijn, in de woorden van 
Niki de Saint Phalle, ‘een filosofisch pad dat aangeeft 
door welke beproevingen een mens moet gaan om 
de eigen motivaties en relatie tot het universum te 
verstaan.’ In de gestalte van de Dwaas is een mens 
op zoek naar vrijheid en waarheid, zo wil het magi-
sche Tarot. Niki de Saint Phalle heeft hier een fan-
tastische tuin gecreëerd waarin, naar zij zegt, ‘iedere 
kaart ons iets leert over het grote en wonderbaar-
lijke avontuur van ons leven’.

In Heerlen is van 25 februari t/m 18 
juni in het Glaspaleis een overzichts-
tentoonstelling te zien van Niki de 
St. Phalle (zie ook p. 32-35).

Corma Pol is kunsthistorica en heeft 
een adviesbureau in de kunst. In 1985 
was zij een van de oprichters van Stich-
ting Kunst in Zicht.
     

Niki de St. Phalle, Nana Noire Upside-
Down, 1965-66



25

CURSUS16
Nederlandse kunst 1970-2000

woensdag 9, 16 en 23 maart 
11.00 – 13.00 uur
€ 30,00 / € 10,00 per keer
spreker drs. Carolien ten Brug-
gencate
plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De cursus biedt een overzicht van de beeldende 
kunst in Nederland van 1970 tot 2000 In die periode 
volgen tendensen elkaar in een rap tempo op. In 
de jaren ‘70 komen we schilders van het zuiverste 
water tegen. Nadat de schilderkunst eind jaren ‘60 
opnieuw dood was verklaard door sommige colle-
ga’s, concentreren kunstenaars als Rob van Konings-
bruggen en Toon Verhoef zich op hun métier. Rond 

1980 mondt dat schilderplezier uit in 
het uitbundige neo-expressionisme van 
Nieuwe Wilden als René Daniels, Hans 
van Hoek en Marlène Dumas. Ook in de 
beeldhouwkunst van onder meer Carel 
Visser en Henk Visch wordt de ruimte op 
een nieuwe manier benaderd. Tenslotte 
kijken we naar voorbeelden van postmo-
dernistische kunst in Nederland.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespe-
cialiseerd in de geschiedenis van de beeldende kunst uit de 
19de en 20ste eeuw.

Rob Scholte, Utopia, 1986

Marlene Dumas, Waiting for Meaning, 1988
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STADSWANDELING17
Nieuwbouw naast oudbouw

zondag 20 maart
14.00 – 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Openbare Biblio-
theek, Oude Boteringestraat
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

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

In de oude, historische binnenstad van Groningen 
zijn tal van nieuwbouwprojecten gerealiseerd. De 
zogeheten harmoniemodellen hebben zich naadloos 
gevoegd in de omringende bebouwing. De zoge-
naamde conflictmodellen voeren nog steeds een 
hevige strijd met de directe omgeving.

Het postmoderne Groninger Museum steekt scherp 
af tegen de 19e eeuwse singel. Daarnaast heeft het 
bezit genomen van de open zwaaikom. Aanvankelijk 
spreken velen van een scherp conflict. Maar naar-
mate de tijd verstrijkt, vindt het ontwerp steeds 
meer genade bij het publiek. Het museum, aanvan-
kelijk een conflictmodel, geldt tegenwoordig als een 
verbindende factor. Juist door de afwijkende vorm-
geving worden museum en omgeving met elkaar 
verbonden. 
Sommige projecten zullen altijd strijd blijven voeren 
met de omgeving, het Stadsbalkon voor het station 
bijvoorbeeld. Naast conflict- en harmoniemodellen 
zijn er tweeslachtige modellen, zoals de Universi-

teitsbibliotheek. Architect Tauber heeft zich er wel 
heel gemakkelijk van af gemaakt. Maar daarover 
meer tijdens de wandeling.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen
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FIETSTOCHT18
Selwerd

zondag 15 mei
14.00 – 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt oprit begraafplaats 
Selwerderhof
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

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

Selwerd roept verschillende associaties op. Er 
wonen veel studenten. Het is een naoorlogse wijk 
met stroken- en hoogbouw. Vorig jaar werd de mos-
kee besmeurd met bloed.
In Selwerd kun je begraven worden, op Selwerder-
hof. Net buiten de wijk stond ooit een borg. En het 
klooster van Selwerd verdween definitief toen het 
Van Starkenborghkanaal werd uitgegraven.

Kortom, Selwerd heeft veel te bieden. We aanschou-
wen de eeuwenoude weg “Laan naar ’t Klooster” en 
de zogeheten “Huppels”. Staan stil bij de bekende 
stadsmarkering van Gunnar Daan. Stoppen bij de 
moskee en fietsen over het Selwerderhof. Deze 
begraafplaats is een spiegel van onze multiculturele 
samenleving: zowel christenen als joden en moslims 
vinden er rust.

De fietsrit “Selwerd” is een tocht door ruimte en 
tijd. We gaan van het Van Starkenborghkanaal naar 
de Eikenlaan, naar De Fontein van De Zwarte Hond. 

Van de woelige middeleeuwen naar het heden. Van 
de ene naar de andere religie. Ga mee, en laat u ver-
rassen!

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Gunnar Daan, Stadsmarkering S5, Van Starkenborghkanaal, 
Groningen, 1990
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Tuinwijk

zondag 29 mei
14.00 – 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Moesstraat, voor de 
Flankeurspoort
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

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

In drie – streng van elkaar gescheiden – buurten 
bood Tuinwijk ooit onderdak aan socialisten, gere-
formeerden en katholieken. Iedere stroming had zijn 
eigen winkels, kerk en school. In Tuinwijk hebben 
drie woningbouwverenigingen gebouwd: Concordia, 
Patrimonium en Samenwerking. Dat leidde tot uit-
eenlopende vormen van architectuur, onder ande-
ren van Van Elmpt, Van Wijk en Broos en Kuiler & 
Drewes.

Tuinwijk, opgezet als een tuinstad, heeft een rijke 
geschiedenis. Achter de straatnamen Bessemoer-
straat en Studentenlaan schuilen fraaie verhalen. 
De Moesstraat dankt haar naam aan de zogeheten 
moeskers. Op de Noorderbegraafplaats staan een 
aantal interessante grafzerken. En de Flankeurspoort 
heeft een bijzondere, tevens mysterieuze gevelsteen. 
Kortom, er is veel te zien in Tuinwijk.

De afgelopen jaren is de wijk grondig gerenoveerd 
en gerestaureerd. Er zijn veel nieuwe bewoners 

gekomen. Hoogste tijd voor een rondgang door 
Tuinwijk. De wandeling is interessant voor zowel de 
Stadjers als de nieuwe wijkbewoners.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Flankeurspoort, Moesstraat, Groningen

STADSWANDELING19
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EXCURSIE20
In de voetsporen van Helene

zondag 20 februari
vertrek Groningen Hoofdstation
9.30 uur
Haren, Hotel Mercure 9.45 uur
thuiskomst 19.00 uur
begeleider dr. Eva Rovers
€ 85,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleiding, koffie/
thee, lunch)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Het Park De Hoge Veluwe werd gesticht aan het 
begin van de twintigste eeuw door het echtpaar 
Anton en Helene Kröller-Müller. Anton was een 
succesvol zakenman en een fervent jager. Hij kocht 
vanaf 1909 in meerdere fasen een jachtterrein, De 
Hoge Veluwe. Helene was een enthousiast kunstver-
zamelaarster. Samen hadden Anton en Helene een 
ideaal: natuur en cultuur samenbrengen in het belang 
van het algemeen. In de periode 1909-1923 zijn 
de fundamenten voor het huidige park gelegd. Het 
gebied werd omrasterd en er werden dieren inge-
voerd (moeflons, edelherten en wilde zwijnen). Het 
woonhuis van de familie, het Jachthuis Sint Hubertus, 
werd gebouwd en beeldende kunstwerken werden 
aangekocht. 

Tevens is men in deze periode begonnen met de 
bouw van een museum voor de kunstcollectie. Het 
Kröller-Müller Museum is inmiddels wereldberoemd 
vanwege zijn omvangrijke collectie schilderijen van 
Vincent van Gogh; er hangt een schitterend over- Truus Hettinga-Tromp, Portret van Helene Kröller-Müller, 1914
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zicht van zijn oeuvre. Verder zijn in het museum 
indrukwekkende werken te bewonderen van 
George Seurat, Pablo Picasso, Fernand Leger, Piet 
Mondriaan en vele andere grote schilders.

Op deze dag leidt Eva Rovers, de biografe van 
Helene Kröller-Müller, ons rond door het museum 
en de tentoonstelling De mannen van Helene – Het 
leven, de liefde, de kunst en het bouwen. Ook nemen 
we een kijkje in het Jachthuis Sint Hubertus, ontwor-
pen door Hendrik Petrus Berlage.

Eva Rovers kreeg als eerste en enige inzage in de brieven 
van Helene Kröller-Müller. In november verdedigde zij haar 
proefschrift over het leven van deze vrouw. Zij publiceerde 
over particuliere en bedrijfscollecties en was gastredacteur 
voor het Oxford Journal of the History of Collections.

Hendrik Petrus Berlage, Jachthuis Sint Hubertus, 1914
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EXCURSIE21
Proeven van het Hogeland

zaterdag 21 mei
vertrek Groningen Hoofdstation
9.00 uur
Parkeerplaats Kardinge 9.15 uur
thuiskomst 18.00 uur
begeleider Anne-Jan Brouwer
€ 75,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleidingen, lunch, 
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Om vele redenen is het Groninger land belang-
wekkend. Op deze cultuurhistorische excursie 
bekijken we woonhuizen, een paar kerken en een 
boerderij, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse 
School. Ze werden ontworpen door onder meer 
Albert Wiersema, Egbert Reitsma, en vooral Willem 
Reitsema Tzn, (Bedum, Onderdendam, Winsum, 
Baflo, Middelstum). Letterlijk ‘stilgestaan’ wordt ook 
bij een viertal moderne gemalen, om de architectuur 
zowel als de functie in verband met de bodemdaling. 

In het gezellige dorpscentrum van Eenrum gebrui-
ken we de lunch in het welhaast “bruine” hotel/café 
Het Gemeentehuis. Maar we duiken ook de verre 
historie in, zoals die op het Hogeland nog zichtbaar 
is. Bezocht wordt in Tinallinge de onlangs gerestau-
reerde middeleeuwse Onze Lieve Vrouwenkerk, 
en we lopen daar de oeroude ossengang rond de 
wierde, die is opgeleukt met toepasselijke Groninger 
gedichten. Interessant is ook het borgterrein Ewsum 
(Middelstum), waar eventueel gewandeld kan wor-

den en waar we in het Schathuis de tocht afsluiten 
met een kop koffie of thee. 

Anne-Jan Brouwer is docent en een enthousiaste kenner 
van het Groninger land, waar hij al vele excursies leidde.

Sietze A. Veenstra, Schuur op het Borgterrein Eswum, 1932
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Brussel

donderdag 2 juni tot en met 
zondag 5 juni 2011
vertrek Groningen Hoofdstation
7.00 uur
Haren, Hotel Mercure 7.15 uur
thuiskomst 21.00 uur
€ 385,00 (inclusief vervoer tou-
ringcar, overnachting, ontbijt, 
entrees, rondleidingen; exclusief 
annuleringsverzekering en ver-
plichte bagageverzekering)
toeslag eenpersoonskamer 
€  78,00
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 
1 april

Het Hemelvaart-weekend is inmiddels uitgegroeid 
tot vast tijdstip voor meerdaagse excursies. Dit jaar 
zet Kunst in Zicht koers naar Vlaanderen. We verblij-
ven drie nachten in Brussel en bezoeken van daaruit 
bijzondere bezienswaardigheden op het gebied van 
beeldende kunst en architectuur.

Verbeke Foundation
In het begin van de jaren 1990 begonnen Geert en 
Carla Verbeke kunst te verzamelen. Na hun aanvan-
kelijke interesse voor abstracte schilderkunst richt-
ten zij zich op collages en assemblages van hoofd-
zakelijk Belgische kunstenaars. De loodsen van het 
vroegere transportbedrijf van Verbeke in Kemzeke 
werden omgebouwd tot unieke expositieruimtes. 
Eén van de gebouwen werd ingericht om de uitzon-
derlijke verzameling collages en assemblages tentoon 
te stellen. Op 1 juni 2007 opende het echtpaar Ver-
beke de deuren van deze expositieruimte. Cultuur, 
natuur en ecologie komen samen in dit unieke parti-
culiere initiatief. De ruimte herbergt een indrukwek-

EXCURSIE22

Joep van Lieshout, CasAnus, 2007, Verbeke Foundation
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kende verzameling van moderne en hedendaagse 
kunst en biedt als ‘vrijplaats’ ook kansen aan jonge 
kunstenaars. Zij kunnen er wonen en werken. Gro-
tere en kleinere tentoonstellingen wisselen elkaar af, 
waardoor de Foundation, zoals een groeiend, ade-
mend organisme, er elke dag anders uitziet. Met zijn 
12 hectare natuurgebied en zijn 20.000m² overdekte 
ruimten is de Verbeke Foundation nu één van de 
grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst 
in Europa.

MAS
In 1998 besloot het college van burgemeester en 
schepenen van Antwerpen dat er op de Hanzeste-
denplaats op het Eilandje een nieuw museum moest 
komen met de collecties van het Volkskundemu-
seum, het Nationaal Scheepvaartmuseum en (deels) 
het Vleeshuis. Het nieuw te bouwen museum kreeg 
de naam Museum aan de Stroom, of kortweg MAS.
Het MAS wordt geopend op 14 mei 2011. Het is 
behalve een museum ook een bijzonder gebouw 
op een bijzondere plek in een bijzondere omgeving. 
Samen met wat er binnen te zien en te beleven valt, 
springen ook het gebouw en de omgeving onmid-
dellijk in het oog. Achter gebouw en plein zit een 
doordacht concept. De bouwmeesters van het MAS 
zijn de befaamde architecten Neutelings en Riedijk. 
Het MAS-gebouw is een opvallend ontwerp met Museum aan de Stroom, Antwerpen
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aandacht voor de historische context. Antwerpens 
nieuwste toren verwijst naar de 16de-eeuwse sta-
pelhuizen die zo typisch zijn voor de stad. De ‘muse-
umboxen’ zijn zo gestapeld dat er een spiraaltoren 
ontstaat. Al stijgend krijgt u een steeds wisselend 
uitzicht op de stad.

Van Buuren Museum
Bankier-mecenas David van Buuren kocht in 1928 de 
villa aan. Aan de buitenkant is het huis architecturaal 
gebouwd in typische Amsterdamse stijl. De binnen-
huisdecoratie vormt een uniek “Art Deco”-geheel, 
aangebracht door Belgische, Franse en Nederlandse 
binnenhuisdecorateurs. Het echtpaar van Buuren 
heeft de villa omgebouwd tot een “levend museum”. 
Zeldzaam meubilair, tapijten, glasramen, beeldhouw-
werken en schilderijen van internationale meesters 
bevinden zich nog steeds op hun oorspronkelijke 
plaats, in de intimiteit van een huis vol herinneringen. 
In overeenstemming met de laatste wilsbeschikking 
van Alice van Buuren werd in 1975 dit privé-huis een 
museum.

Maison Cauchie
Het Maison Cauchie wordt beschouwd als een van 
de mooiste meesterwerken van de Art Nouveau 
in Brussel. Gelegen tegenover het Jubelpark, werd 
het gebouwd in 1905 voor persoonlijk gebruik door 

architect, schilder en decorateur Paul Cauchie. Het 
bevat tal van uitzonderlijke decoratieve elementen 
waaronder de beroemde Art Nouveau muurschilde-
ringen.

Jeff Wall in Paleis voor Schone Kunsten
Sinds eind jaren 1970 ijvert Jeff Wall ervoor om de 
fotografie een bijzondere plaats te geven binnen de 
kunstwereld. Zijn foto’s worden vaak gepresenteerd 
in grote lichtbakken, waardoor ze een iconografisch 
karakter krijgen. Verwijzingen naar de kunstgeschie-
denis zijn legio in zijn vaak omstreden oeuvre. De 
tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten 

Facade Cauchiehuis, Brussel

Van Buuren Museum
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stelt scherp op de culturele context van Walls foto-
grafische wereld. De kunstenaar selecteerde eigen-
handig 25 foto’s, van de jaren ‘70 tot vandaag, en 
confronteert ze met werk van moderne en heden-
daagse kunstenaars als Duchamp, Manet, Matisse, 
Picasso, Dalí, Stella, Smithson, Graham, Wallace, 
Wiener, Fassbinder, e.a.

Glaspaleis Heerlen en Niki de St. Phalle
In 1990 stond het voormalige winkelpand Het 
Glaspaleis op de nominatie te worden gesloopt. 
Dankzij acties werd het echter in 1995 erkend als 

Jeff Wall, De denker, 1986

Rijksmonument. Architecten Jo Coenen en Wiel 
Aretz tekenden vervolgens voor de restauratie van 
dit monument van het Nieuwe Bouwen. In 2004 
sleepte dit project verschillende architectuurprijzen 
in de wacht. 
De architect van het in 1933 ontworpen Glaspaleis, 
Frits Peutz werd in 1896 geboren in Uithuizen. Hij 
was zeer geïnteresseerd in de nieuwe mogelijkheden 
van het gewapend beton. Dit leidde tot een aantal 
creatieve oplossingen die tot op de dag van vandaag 
nog besproken worden. De verdiepingen werden 
opgevat als hangende markten, door grote glas-
wanden beschermd tegen atmosferische invloeden. 
Voornaamste blikvangers waren de paddestoel-vor-
mige kolommen. 

In het Glaspaleis is in het voorjaar de eerste grote 
overzichtstentoonstelling van Niki de St. Phalle 
in Nederland te zien. Daarin wordt duidelijk hoe 
naast artistieke en culturele ook existentialistische, 
politieke, morele en feministische vraagstukken een 
rol spelen in haar werk. Beginnend met het “joie 
de vivre” van de kleurrijke sculpturen en grafiek uit 
de latere periode, gaat de bezoeker terug in de tijd 
en maakt kennis met de “essentiële Niki”. Een reis 
langs vroege Nana’s, bruiden en monsters, shooting-
paintings, altaren, films en assemblages, die eindigt bij 
een zelfportret van mozaïek uit 1958-‘59.
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Organisatie
Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het ver-
breiden van kennis over beeldende kunst, architec-
tuur en archeologie om de ontwikkeling van belang-
stelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan 
te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht 
lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel 
historische als actuele onderwerpen op het gebied 
van beeldende kunst, architectuur en archeologie 
aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan 
lopende tentoonstellingen. Alle lezingen, wandelin-
gen en excursies worden verzorgd door deskundige 
docenten, voor het merendeel kunsthistorici, histo-
rici en archeologen.

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

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde 
van binnenkomst van de betaling. Bij een reeks 
lezingen is het ook mogelijk om slechts één of twee 
avonden bij te wonen, in plaats van het totale aantal 
bijeenkomsten.

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

Voorwaarden meerdaagse reizen
Voor meerdaagse reizen wordt door de Stichting 
Kunst in Zicht geen geld gerestitueerd. U kunt 
hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten onder 
andere via onze reisorganisatie. Wordt een meer-
daagse reis door ons geannuleerd, dan krijgt u hier-
van tijdig bericht. Het door u gestorte geld ontvangt 
u dan uiteraard volledig terug.

Voordelen van het donateurschap
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht heb-
ben een streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal 
voor de donateurs een activiteit georganiseerd. 
Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het 

programmaboekje met het complete overzicht en 
eventuele aanvullende informatie over de activitei-
ten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen de donateurs 
korting op de prijzen van lezingen, stadswande-
lingen en excursies. Voor minimaal € 15,00 per 
persoon per jaar (I januari - 31 december) steunt 
u de activiteiten van Kunst in Zicht. U kunt zich 
opgeven door het aanmeldingsformulier achter in 
het boekje in te sturen. Voor informatie kunt u zich 
richten tot Pia Folkers, tel (050) 318 86 51 (dinsdag 
10.00-13.00 uur rechtstreeks/ buiten deze uren via 
het antwoordapparaat; wij bellen u dan zo spoedig 
mogelijk terug).

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



 
   Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats
Lezingen
1 We Are The Music Makers!  ....x  € 5,00  ....x  € 5,00  ....x  € 5,00
2 De lokroep van het morgenland ....x  € 20,00  ....x  € 18,00  ....x  € 12,00
3 Hendrik Petrus Berlage ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
4 Middeleeuwse kerkinterieurs in Ost-Friesland ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
5 Snoep verstandig, eet geen appel! ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
6 Gehouwen gebouwen ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
7 James Ensor ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
8 Hemelse lofprijzing en hels lawaai ....x  € 12,50 ....x  € 11,00 ....x  € 7,50
9 Art Nouveau in Brussel ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
10 25 jaar Kunst in Zicht ....x  € 20,00 ....x  € 17,50 ....x  € 15,00
11 Glans en glorie ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
12 Gustav Mahler ....x  € 15,00 ....x  € 12,50 ....x  € 8,00
13 De Ploeg ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
14 Venetië en Vlaanderen ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
15 Niki de Saint Phalle ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
Cursus
16 Nederlandse kunst 1970-2000 ....x  € 30,00 ....x  € 27,00 ....x  € 18,00
Stadswandelingen
17 Nieuwbouw naast oudbouw ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
18 Fietstocht Selwerd ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
19 Tuinwijk ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00
Excursies
20 In de voetsporen van Hélène ....x  € 85,00 ....x  € 75,00 ....x  € 75,00
21 Proeven van het Hogeland ....x  € 75,00 ....x  € 65,00 ....x  € 65,00
22 Brussel ....x  € 385,00 ....x  € 360,00 ....x  € 360,00
Toeslag éénpersoonskamer ....x  € 78,00
Administratiekosten        €1,50
Totaal        € .........

Inschrijfformulier

heer/mevr.:

straat:

postcode en woonplaats:

telefoon:

bank/gironummer:

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

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

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





Word nu donateur...

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

Ja, 
ik/wij word(en) donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen

✁



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


