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provicie staan bij alle bibliotheken en 

VW's terminals, waar informatie over het 

programma van de stichting opgeroepen 

kan worden onder het nummer *786#. 

De activiteiten van Stiching Kunst in Zicht 

worden mede mogelijk gemaakt door 

Athena's Boekhandel, Groningen. 
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Voorjaarsprogramma 1995 

Het najaar loopt zo langzamerhand ten einde. We 

kunnen nu al terugkijken op een zeer geslaagd pro-

gramma. Nog nooit namen zoveel mensen deel aan 

onze activiteiten. Hoogtepunt vormde de lezing van 

professor Henk van Os in de Martinikerk. Rond de 500 

bezoekers trok dit lustrumevenement van Kunst in 

Zicht. 

Van zo’n succes gaat uiteraard een grote stimulans uit 

om opnieuw een aantrekkelijk aanbod samen te stellen 

van lezingen, wandelingen en excursies voor het 

komend voorjaar. 

De wereld van de kunstgeschiedenis is zo rijk dat we 

nooit verlegen hoeven te zitten om onderwerpen. De 

Nederlandse musea hebben ons weer leuke thema’s 

aangereikt. Vooral de mensen die geïnteresseerd zijn in 

Nederlandse kunst uit het Interbellum kunnen hun hart 

ophalen. Het voorjaarsprogramma wordt geopend met 

een lezing over Dick Ket, over wie een 

overzichtstentoonstelling is samengesteld in het 

Arnhems Gemeentemuseum. De Mondriaan- 

expositie in Den Haag nadert het eind, maar voor wie 

haar op de valreep wil bezoeken presenteert Kunst in 

Zicht nog één lezing en een excursie. De lezing over 

Charley Toorop sluit aan bij een expositie in het Kröller-

Müller Museum. In april wordt er in Museum Boymans-

van Beuningen een tentoonstelling gewijd aan Pyke 

Koch. De avond over zijn werk wordt gecombineerd met 

een lezing over Entartete Kunst. 

Daarmee komen we op een andere actualiteit: de 

herdenking van vijftig jaar bevrijding. Kunst in Zicht 

organiseert naar aanleiding hiervan een paar lezingen 

over de tijd voor en na de tweede wereldoorlog. Behalve 

Pyke Koch/Entartete Kunst betreft het lezingen over 

Architectuur uit de Wederopbouw, Goed Wonen; 

naoorlogse wooncultuur in Nederland en De 

vrijheidskreet van Cobra. 

In samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst 

(CBK) organiseert Kunst in Zicht ook weer een lezing op 

een zondagmiddag. Zij zal gaan over expressionistisch 

theater, een onderwerp dat centraal staat in de 

tentoonstelling die tegelijkertijd te zien is in het CBK en 

onderdeel uitmaakt van een programma in De 

Oosterpoort over expressionisme. 

In aansluiting op een drietal exposities in februari en 

maart ter gelegenheid van de herdenking van Hen- 



 

drik Nicolaas Werkman (1882-1945) in het CBK houdt 

Kunst in Zicht twee lezingen over deze Groningse 

kunstenaar. 

Zoals gebruikelijk wordt een aantal lezingen gewijd aan 

mogelijke vakantiebestemmingen. Italië wordt onder 

meer verkend in de voetsporen van de laat-

middeleeuwse schilder Giotto en in Zweden worden we 

langs achttiende-eeuwse kastelen en landhuizen 

gevoerd. 

De stadswandelingen, een vertrouwd onderdeel in het 

programma van Kunst in Zicht, worden voortaan 

allemaal ’s zondags gehouden. Dat heeft het voordeel 

dat de drukte op zaterdag in de stad vermeden wordt. 

De wandelingen leiden in het voorjaar langs kerken, 

hofjes en voorbeelden van Art Nouveau in Groningen. 

Bovendien is er een algemene historische wandeling 

door de stad. 

Voor wie greep wil krijgen op grote lijnen in de 

kunstgeschiedenis of bepaalde kunstvormen biedt Kunst 

in Zicht enkele overzichtscursussen aan. Aan het begin 

van het seizoen wordt er in vier avonden aandacht 

besteed aan enkele vooraanstaande twintig- ste-eeuwse 

architecten. Op donderdagochtenden worden 

behandeld Nederlandse kunst 1945-nu en Moderne 

beeldhouwkunst 1880-1940. Op de laatste cursus 



 

sluit de excursie langs beelden in het Groninger 

landschap goed aan. 

Kunst in Zicht organiseert daarnaast nog twee 

excursies in het voorjaar. De eerste gaat naar Insel 

Hombroich in de buurt van de Duitse plaats Neuss, een 

spraakmakend museum van een privé-verzame- laar uit 

Düsseldorf. Natuur, kunst en architectuur staan daar op 

een volmaakte manier met elkaar in evenwicht. De 

collectie omvat zeer uiteenlopend werk, onder meer 

van Cézanne, Rembrandt, Van der Leek, Arp en 

Schwitters. De tweede excursie vormt een waardige 

afsluiting van het lustrumsei- zoen: het is een 

driedaagse bustocht naar Berlijn, waar in juni het 

Rijksdaggebouw ingepakt wordt door de Amerikaanse 

kunstenaar Christo. 

Kortom, voor u ligt weer een boekje vol informatie over 

lezingen, wandelingen en excursies van Kunst in Zicht, 

waarmee u uw kennis van kunst, architectuur en 

kunstnijverheid kunt verrijken. Kunsthistorici, 

architectuurhistorici, een theaterwetenschapper en een 

beeldend kunstenaar staan klaar om aan de slag te 

gaan. Sprekers met een grote liefde voor hun vak en 

een gedegen kennis van zaken. 

Wij begroeten u graag op één van onze activiteiten. 

Carolien ten Bruggencate december 1994 



 

 

 

Bekende architecten uit deze eeuw 

dinsdag 31 januari, 7, 14, 21 

februari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 50,00 / ƒ 12,50 per avond spreker 

drs Seerp Hiddema plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in’t Jatstraat 42 

Een keuze uit de vier ‘beste’ architecten van deze 

eeuw is moeilijk en arbitrair, want er zijn zoveel 

ontwerpers die hun stempel hebben gezet op de 

architectuurtheorie, de architectonische beeldtaal en 

materiaal-toepassingen. 

Allereerst is gekozen voor de twee architecten 

Frank Lloyd Wright en Le Corbusier, die voor de 

tweede wereldoorlog furore hebben gemaakt, veel 

navolgers gekend hebben en nog steeds worden 

gezien als de grondleggers van de moderne architec-

tuur. Vervolgens komen aan bod Aldo Rossi en Rem 

Koolhaas, twee architecten die na de oorlog opval-

lende, bijzondere plannen gemaakt hebben. Zij worden 

in de huidige ontwerppraktijk vaak gevraagd moeilijke 

stedebouwkundige en/of architectonische problemen 

op te lossen in diverse Europese steden. Tijdens de 

lezingen zullen de sociaal-economische en politieke 

achtergronden, de ontwerpprincipes, de kwaliteit van 

de plannen en de esthetische verschij 

ningsvorm aan de orde komen. Zoals 

gebruikelijk worden veel dia’s vertoond 

om genoemde aspecten zichtbaar te 

maken. 

De lezingen-serie is als volgt opge- 

bouwd: 

1. Frank Lloyd Wright 

2. Le Corbusier 

3. Aldo Rossi 

4. Rem Koolhaas 

Seerp Hiddema is docent architec- 

tuurgeschiedenis aan Academie 

Minerva en de HTS de Academie voor 

Bouwkunst 

 



 

 

 

Dick Ket (1902-1940) 

‘Ach, talent wat is dat eigenlijk...’ 

woensdag I februari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Dineke de Vries plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

De schilderijen van Dick Ket (1902-1940) hebben 

jarenlang een wat verscholen bestaan geleid. In de 

Nederlandse musea zijn ze wel te zien en gewaar-

deerd worden ze tot op zekere hoogte ook, maar 

wereldberoemd is Ket nooit geworden. Ten onrechte. 

Het is bekend dat Ket zich vooral na 1930, in de tien 

jaar waarin hij zijn beste en bekendste schilderij en 

maakte, zelden buiten de deur bewoog. Omgeven 

door zijn familie en verloofde Nel die over hem 

waakten, maakte hij ongeveer honderd schilderijen. 

De twee genres waar hij zich speciaal op concen-

treerde, waren stillevens en zelfportretten. 

Gezien zijn omstandigheden is het een wonder dat hij 

die heeft kunnen maken. Niet alleen was Ket geboren 

met een ernstige hartafwijking, ook leed hij aan een 

reeks fobieën. Dat had tot gevolg dat zijn 

bewegingsvrijheid in toenemende mate beperkt werd. 

Hoewel Kets schilderijen zich in de eerste plaats laten 

bekijken als afgewogen en prachtig geschilder 

de arrangemen- 

ten, hebben ze 

vaak een onmis- 

kenbaar symboli- 

sche lading. Daar- 

naast is Ket in zijn 

stillevens zo bij- 

zonder, omdat hij 

aan de oude tra- 

ditie van dit genre 

iets werkelijk 

nieuws toevoeg- 

de, vooral door 

zijn oorspronke- 

lijke manier van 

componeren. 

De lezing belicht uitgebreid deze en andere aspecten 

van Kets oeuvre en vormt een goede voorbereiding op 

een bezoek aan de overzichtstentoonstelling die nog tot 

12 februari te zien is in het Gemeentemuseum Arnhem. 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 



 

 

 

Piet Mondriaan (1872-1944) 

Van figuratie naar abstractie 

woensdag 8 februari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Dineke de Vries plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

Wie de naam Mondriaan hoort, 

denkt al gauw aan zijn abstracte 

composities met zwarte, rechte 

lijnen en vlakken in de primaire 

kleuren rood, geel en blauw en de 

niet-kleuren zwart en wit. Minder 

bekend is, dat deze kunstenaar 

zijn carrière als landschapschilder 

begon en vooral uit natuurlijke 

motieven stap 

voor stap zijn voorstellingsloze schilderijen ontwikkelde. 

Daarbij verwerkte hij alle kunststromingen van zijn tijd. 

In zijn zoeken naar een kunst voor de toekomst 

ontwikkelde Mondriaan bovendien een kunsttheorie, 

waarbij hij zich met name baseerde op theosofische 

denkbeelden. 

In de lezing zal een beeld worden geschetst van 

Mondriaans ontwikkeling, die voor een belangrijk deel 

bepaald werd door zijn kennismaking en interactie met 

(vroeg-)moderne kunstenaars. Voorts 

komt aan de orde in hoeverre filosofische aspecten 

een rol hebben gespeeld in zijn moeizame zoeken 

naar een ‘kunst van zuivere verhoudingen’. 

De lezing vormt een voorbereiding op een eventueel 

bezoek aan de Mondriaan-tentoonstelling, die nog tot 

30 april te zien is in het Haags Gemeentemuseum. 

Kunst in Zicht organiseert op zaterdag 18 februari 

nogmaals een excursie naar deze expositie. 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

 



 

Piet Mondriaan in Den Haag 

zaterdag 18 februari 

7.30 - 19.00 uur 

plaats NS Hoofdstation (bij de 

fietsenstalling) 

ƒ 50,00 (inclusief entree) 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

vóór 10 februari 

Deze excursie is mede mogelijk 

gemaakt door 

 

 

 

 



 

 

 

Ruimtelijke veranderingen in de stad 

Groningen 1620-1830 

woensdag 15 februari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Elwin Koster plaats 

Tablinum, Centrum Beeldende 

Kunst, De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Kunst in Zicht laat u met deze lezing een kijkje nemen 

in de ‘keuken’ van een stedebouwhistorisch 

onderzoek. 

In het begin van de zeventiende eeuw maakte de stad 

Groningen aan de noordkant een groei door. 

Door de sloop van de Spaanse citadel die aan het 

eind van de zestiende eeuw 

tegen de stad was aange- 

bouwd, waren de oude wallen 

dermate verzwakt dat werd 

besloten tot de aanleg van 

nieuwe wallen. Deze verdedi- 

gingswerken werden volgens 

de in die tijd nieuwe ideeën 

over fortificatie aangelegd. 

In het onderzoek naar de 

ruimtelijke veranderingen in 

Groningen, dat op het 

moment aan de Rijksuniversi- 

teit wordt uitgevoerd, wordt 

geprobeerd op basis van verschillende soorten bronnen 

onder meer een reconstructie te maken van die ideale 

planning die door landmeters en ingenieurs in de 

vroege zeventiende eeuw uitgedacht was. In de praktijk 

konden die theoretische modellen niet altijd zonder 

meer toegepast worden. Vaak moesten ze worden 

aangepast aan de bodemgesteldheid en aan aanwezige 

barrières, zoals waterwegen. 

Omdat de kaarten voor de invulling van het nieuwe 

stadsgebied aan de noordkant helaas niet bewaard 

gebleven zijn, wordt met behulp van andere historische 

kaarten, archiefmateriaal en de computer een beeld 

gevormd over de gerealiseerde vesting. 

Elwin Koster is Assistent 

in Opleiding bij de Vak- 

groep Kunst- en Architec- 

tuurgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

In zijn onderzoek naar 

ruimtelijke veranderingen in 

de stad Groningen tussen 

1620 en 1830 speelt het 

gebruik van geautomati- 

seerde ruimtelijke informa- 

tiesystemen een belangrijke 

rol. 

 



 

 

 

 

Alessandro Mendini en het Tsjechisch kubisme 

Het nieuwe Groninger museum 

woensdag 22 februari 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Yke Kramer plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

De architectuur van het nieuwe Groninger Museum 

levert voor Nederlandse ogen een verrassende en 

buitenissige aanblik op. Het lijkt alsof architect Ales-

sandro Mendini er vooral op uit is geweest de Gro-

ningers te schokken met een soort wegwerparchi- 

tectuur waarin luxueuze schittering en pop-art-ach- 

tige banaliteit om voorrang strijden 

Bij nadere bestudering van het oeuvre van Mendini 

en de uitgangspunten van het ontwerp van het Gro- 

ninger Museum valt op hoe de architect voortbor- 

duurt op de revolutionaire vernieuwingen in de Mid- 

den-Europese architectuur van het eerste kwart van 

de twintigste eeuw. Vooral de waardering van 

Mendini voor de kwaliteiten van het Tsjechisch 

kubisme is duidelijk af te lezen in het totaalontwerp 

én in de details van het nieuwe Groninger Museum. 

Het doel van deze lezing is niet om een antwoord te 

geven op de vraag of het Groninger Museum mooi 

of lelijk is. Veel belangrijker is het om na 

te gaan in hoeverre de indruk van vluch- 

tigheid en voorbijgaande moderniteit 

gerechtvaardigd is. Getracht zal worden 

aan te tonen dat het ontwerp enerzijds 

inderdaad vernieuwende elementen 

bezit, maar anderzijds beschouwd kan 

worden als een poging waardevolle histo- 

rische elementen in de Europese archi- 

tectuur nieuw leven in te blazen. 

Yke Kramer is historicus en kunsthisto- 

ricus. Hij is geschiedenisdocent aan het 

Praedinius-gymnasium in Groningen. 



 

 

 

Expressionistisch theater 

zondag 26 februari 

15.30 - 16.30 uur 

ƒ 10,00 

spreker drs Karei Hupperetz plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t 

Jatstraat 42 

Karei Hupperetz is germanist en 

docent Theaterwetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. 

Expressionisme is een verschijnsel dat zich altijd weer 

voordoet in de kunsten. Nadat het zich aan het begin 

van deze eeuw voor het eerst manifesteerde in 

Duitsland en Frankrijk, keerde het na de tweede 

wereldoorlog terug onder meer in Amerika en 

Nederland. Ook heden ten dage zijn er nog 

expressionistische tendenzen te bespeuren in de 

kunst. Om daaraan een historisch kader te geven 

wordt in februari en maart een expressionistisch 

programma gepresenteerd in De Oosterpoort, met 

onder meer muziek en een tentoonstelling. De laatste 

gaat over expressionistisch theater en wordt gehouden 

in het Centrum Beeldende Kunst, van zaterdag 18 

februari tot en met zondag 12 maart. In aansluiting 

daarop houdt Kunst in Zicht een lezing op 

zondagmiddag. 

De expressionistische drama- en theaterbeweging 

ontstond in het eerste decennium van de twintigste 

eeuw, parallel met soortgelijke bewegingen in de 

beeldende kunst: Die Brücke (Dresden 1905) en 

Der Blaue Reiter (München 1912). Onder invloed van 

Nietzsche, Strindberg en Wedekind en in de lijn van de 

theatervernieuwing vanaf 1900 ontwikkelden de 

expressionisten een totaal nieuw theater: andere 

teksten, een andere scenografie en speelwijze. Inte-

ressant is dat de beginfase de experimentele periode is, 

met stukken van Kokoschka en Kandinsky, met 

theatrale evenementen bij de Sturm-bühne van Her- 

warth Walden en Lothar Schreyer. De vroege 

ensceneringen van stukken van auteurs als Hasencle- 

ver, Sorge en Kaiser spelen zich vrijwel allemaal af op 

podia in de provincie, in Dresden, Frankfurt en 

Mannheim. Pas na de eerste wereldoorlog, die een 

ongelooflijk diepe cesuur en verandering betekende, 

kwamen expressionistische ensceneringen in Berlijn tot 

stand bij het ‘Junge Deutschland’ en de ‘Tribüne’. In een 

spel met de ruimte, met licht, kleur en beweging, in een 

poging te breken met het gangbare psychologische 

acteren ontstond zo een serie gestileerde 

ensceneringen van teksten die men terecht als een 

eerste explosie van innovatief theater kan beschouwen. 

Nieuwe regisseurs en acteurs probeerden hun visie op 

de samenleving, de mens in een visionaire stijl en 

tekentaal op het toneel te formuleren. 

Deze en andere aspecten van de expressionistische 

theaterbeweging worden in de lezing en de tentoon-

stelling verder toegelicht. 



 

 

 

 

Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) 

woensdag 8 en 15 maart 19.30 - 

21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond spreker 

drs Ankie Boomstra plaats 

Tablinum, Centrum Beeldende 

Kunst, De Oosterpoort, Trompsingel 

27 opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Zijn leven inspireerde een regisseur reeds tot het 

maken van een film (Ik ga naar Tahiti). In januari geeft 

de PTT een herdenkingszegel uit, het Centrum Beel-

dende Kunst organiseert drie exposities, het Groninger 

Museum en het Stedelijk Museum eren hem met 

tentoonstellingen en op 29 juni gaat in Groningen een 

opera over hem in première (Ontstaan in grote nood). 

We hebben het over Hendrik Nicolaas Werkman, die 

vlak voor het einde van tweede wereldoorlog, op 10 

april 1945, door de bezetter geëxecuteerd werd. Dit is 

nog maar een greep uit het programma dat in 1995 

gebracht wordt ter nagedachtenis aan hem. Ook Kunst 

in Zicht wil de herinnering aan deze markante persoon 

levend houden en organiseert daartoe twee lezingen. 

Werkman (1882-1945) was drukker van beroep en ging 

zich daarnaast na verloop van tijd ook manifesteren als 

schilder en schrijver. Werkman stond in al deze 

disciplines altijd open voor het experiment. Hij was 

steeds op zoek naar nieuwe vormen en liet zich 

daarbij inspireren door moderne kunststromingen in 

Europa. Hij stond via tijdschriften en pamfletten die hij 

zelf ontwierp en drukte in contact met avantgar- 

distische groepen onder meer in Vlaanderen, Duitsland 

en Nederland. Het is echter moeilijk om Werkman 

zonder meer in een hokje te plaatsen. Zijn werk had 

sterke wortels in het Groninger landschap en kwam 

ondanks genoemde contacten in een relatief isolement 

tot stand. 

Voor De Ploeg, de kunstenaarsvereniging waarvan hij 

lid was en waarvoor hij affiches, uitnodigingen en 

catalogi drukte, vormde Werkman min of meer het 

geweten. Hij waarschuwde op zijn eigen onnavolgbare 

manier altijd voor de zelfgenoegzaamheid, gezapigheid 

en bekrompenheid die voortdurend op de loer lag. Met 

de dood van Werkman verloor De Ploeg dan ook een 

zeer inspirerend lid en voor velen betekende dat het 

definitieve uitdoven van het elan binnen de vereniging. 

In twee lezingen zal een beeld geschetst worden van de 

persoon en het werk van Werkman. Zijn schilderijen, 

tekeningen en druksels zullen de revue passeren en 

zijdelings zal aandacht worden besteed aan de literaire 

kant van zijn werk. 

Ankie Boomstra is kunsthistoricus. Zij doceert en 

schrijft over moderne kunst. 



 

 

 

Groningen en Rotterdam na de tweede wereldoorlog 

Architectuur van de wederopbouw 

dinsdag 21, 28 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond 

sprekers drs Marijke Martin en drs 

Annet Tijhuis 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Het is dit voorjaar precies vijftig jaar geleden dat 

Nederland de bevrijding vierde. Op dat moment zag 

ons land zich tevens geplaatst voor het probleem van 

de wederopbouw. In een tweetal lezingen wil Kunst in 

Zicht aandacht besteden aan de architectuur van de 

wederopbouw in Groningen en Rotterdam. Over de 

Groningse situatie is vanaf I I maart een expositie te 

zien in het Centrum voor Architectuur en Stedebouw 

aan het Zuiderdiep. 

I Groningen 

Na de bevrijding in 1945 moet de stad Groningen een 

verwoeste aanblik geboden hebben. Vooral de Grote 

Markt had het zwaar te verduren gehad. Al snel werd 

een plan voor wederopbouw gemaakt onder leiding 

van professor Granpré Molière. De belangrijkste taken 

waarvoor men zich gesteld zag waren: het opvullen 

van gaten in de bebouwing van het stadscentrum en 

het zo snel mogelijk bouwen van woningen ter 

bestrijding van de woningnood. In de lezing zal 

ingegaan worden op de kenmerken van 

de naoorlogse architectuur in Groningen. Daarbij zal de 

invloed van Granpré Molière zeker niet onbesproken 

blijven. 

II Rotterdam 

In enkele decennia kwam in Rotterdam een compleet 

nieuw stadscentrum tot stand, ter vervanging van het 

oude dat door het bombardement van mei 1940 in één 

klap van de kaart was geveegd. Op basis van het 

stedebouwkundig plan dat ingenieur Van Traa in 1946 

ontwierp, hebben vele architecten van zeer 

verschillende signatuur hun bijdrage geleverd aan de 

opbouw. Het is zinvol om alle plannen voor de 

wederopbouw van Rotterdam die al in de oorlogsjaren 

zijn gemaakt en in een papieren stadium zijn blijven 

steken, ook te bekijken. Door deze ‘papieren stad’ af te 

zetten tegen de werkelijk gebouwde is de grote omslag 

in het denken over stad en architectuur te traceren. 

Marijke Martin is universitair docent Architec-

tuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en 

bereidde met studenten de tentoonstelling in het 

Centrum voor Architectuur en Stedebouw in Groningen 

voor. Annet Tijhuis is werkzaam bij het Comité 

Wederopbouw in Rotterdam. Zij werkt mee aan een 

inventarisatie van wederopbouwarchi- tectuur en 

verricht in dat kader onderzoek. 



 

 

 

 

18e-eeuwse kastelen en landhuizen in Zweden 

Classicisme in het Noorden 

woensdag 22 maart 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Yke Kramer plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t 

Jatstraat 42 

Hoewel de trek naar Noord-Europa doorgaans niet zo 

groot is, biedt Kunst in Zicht deze lezing over Zweden 

aan. Heeft U geen vakantieplannen in die richting, laat 

u dan toch een avond in gedachten meevoeren door 

een meeslepend verteller. 

De korte zomers en het schaarse winterlicht brachten 

de Zweedse boeren ertoe hun interieurs op te fleuren 

met felgekleurde schilderingen op wanden en meubels. 

De aristocratie nam, gezien de kostbaarheid van het 

van ver aan te voeren echte Italiaanse marmer, ook 

vaak decoratieschilders in de arm om met verf en 

penseel het aanzien te geven van kostbaarder 

materialen. 

In de achttiende eeuw was koning Gustav III verrukt van 

alles wat klassiek en Zuid-Europees was. Hij kocht zich 

arm aan antieke sculpturen en gaf Franse en Zweedse 

architecten de opdracht in zijn kastelen en buitenhuizen 

interieurs te scheppen die de charme van het Petit 

Trianon in Versailles zouden overtreffen. 

Met behulp van diabeelden wordt u een indruk gegeven 

van de Zweedse ‘Gustaviaanse stijl’, de bloeiperiode 

van de Zweedse interieurkunst in de tweede helft van 

de achttiende eeuw. Misschien inspireert de lezing u om 

zelf de kwast ter hand te nemen en uw eigen huis te 

herscheppen in een intiem tempeltje ter ere van de 

sluimerende góden van de oudheid. 

Yke Kramer is historicus en kunsthistoricus. Hij is 

geschiedenisdocent aan het Praedinius-gymnasium te 

Groningen en begeleidt geregeld culturele reizen. 



 

 

 

 

Historische wandeling 

zondag 26 maart 14.00 - 16.00 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Egbert van der Werff 

plaats Martinitoren 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

De stad Groningen heeft weliswaar geen stadsrechten 

gekregen in de middeleeuwen, toch is het een stad 

van eerbiedwaardige ouderdom. Twee woonkernen, 

één aan het eind van de Hondsrug, een typisch 

Drents esdorp, en één aan de oever van de 

Aa, een handelsnederzetting, groeiden aaneen tot een 

stad voorzien van een omwalling. Deze nederzetting 

werd nog in de late middeleeuwen lid van de Hanze. De 

verbinding via het Reitdiep naar zee maakte handel op 

de Oostzee mogelijk. De bijzondere situatie dat de stad 

eeuwenlang een groot achterland wist te domineren, 

bepaalde mede de welvaart van Groningen. Ook na de 

Reductie van 1594 duurde economische overvleugeling 

van de ommelanden door de stad voort. Ook bestuurlijk 

en cultureel is de stad sinds de vijftiende eeuw steeds 

het centrum van de provincie Groningen geweest. 

In de wandeling, die 

vooral gaat door het 

noordelijke deel van het 

stadscentrum en waarin 

in elk geval een hofje en 

een kerk worden aange- 

daan, worden verschillen- 

de perioden van de 

geschiedenis belicht. 

Egbert van der Werff 

is historicus/mediaevist 

en part-time conservator 

in het Museum Klooster 

Ter Apel. 



 

 

 

 

Hofjes in Groningen 

zondag 2 april 14.00- 16.00 uur ƒ 

12,50 

spreker drs Egbert van der Werff 

plaats Martinitoren 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

De stad Groningen staat bekend om haar vele hofjes, 

ook wel gasthuizen genoemd. Ze zijn te herkennen aan 

hun karakteristieke vorm: de huizen staan rond een 

binnenplaats of tuin en een poort geeft toegang tot de 

hof. 

Oorspronkelijk waren de gasthuizen liefdadige 

instellingen die zich bekommerden om het lot van 

armen en vreemdelingen. Ze werden gesticht door 

leden van vooraanstaande families uit de stad en lagen 

in de nabijheid van de toegangswegen aan de rand van 

de stad. 

Zo stichtten Borneer Solleder en zijn zoon meester 

Albert in 1405 dichtbij de stadspoort een gasthuis voor 

de opvang van “ellendighe en arme pelegrams”. Het 

gasthuis werd gewijd aan de heilige Geertruid, patrones 

van de reizigers. 

In de loop der jaren nam het aantal behoeftigen toe en 

bood het gasthuis ook blinden, kreupelen, ouden van 

dagen en zelfs krankzinnigen onderdak. Vanaf 

1600 is het St. Geertruidsgasthuis net als de meeste 

Groningse gasthuizen een huis voor ouderen. 

De stadswandeling voert langs een drietal in oorsprong 

middeleeuwse hofjes in de Groningse binnenstad: het 

St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthony- gasthuis en het 

Heilige Geestgasthuis. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist en part-

time conservator in het Museum Klooster Ter Apel. 



 

 

 

Schilderkunst in de Santa Maria Novella in Florence 

Geloof, ambitie en geschiedenis 

dinsdag 4 en I I april 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond spreker 

dr Jan de Jong plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Eén van de topattracties in Florence is de kerk van 

Santa Maria Novella. Deze kerk werd in de dertiende 

en veertiende eeuw gebouwd voor de Dominicanen, 

een orde van bedelmonniken die armoede predikten en 

bescherming van de juiste vorm van het geloof als hun 

taak beschouwden. Desondanks werd de Santa Maria 

Novella in de loop der tijd opgesierd met kunstwerken, 

die lang niet altijd overeenstemmen met de 

Dominicaanse idealen. 

In twee avonden zullen verschillende schilderingen, uit 

diverse eeuwen, in min of meer chronologische 

volgorde worden besproken, zoals de Drie-eenheid van 

Masaccio, de fresco’s van Ghirlandaio in het koor en 

die van Filippino Lippi in de Strozzi-kapel, en de 

altaarstukken van Giorgio Vasari en zijn medewerkers 

langs de wanden van het schip. Aspecten die bij de 

bespreking aan de orde zullen komen, zijn: de rol van 

de opdrachtgevers, kosten, waardering en betekenis. 

De lezingen zullen de vorm hebben van een 

denkbeeldige wandeling door de kerk, waarbij 

geïnteresseerden op ieder moment kunnen aansluiten. 

Jan de Jong is verbonden als docent aan het Instituut 

voor Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Hij is gespecialiseerd in zestiende-eeuw- se 

Italiaanse kunst. 

 



 

 

 

 

New York 

woensdag 5 april 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Yke Kramer plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

Deze lezing is bedoeld voor diegene die, nu de 

goedkopere dollar dat mogelijk maakt, van plan is een 

weekje in deze stad door te brengen en van tevoren 

een indruk van de eigenaardigheden van het 

stadsplan en de architectuur wil hebben. 

In New York vindt de bezoeker naast de meest 

opvallende moderne architectuur van staal en spie-

gelend glas ook zeer verfijnd gedetailleerde classicis-

tische gebouwen uit de negentiende eeuw en bijzonder 

plastische voorbeelden van Art Deco. 

Een bezoek aan de stad New York betekent aan de 

ene kant een herkenning van vertrouwde Europese 

voorbeelden, aan de andere kant is het een verras-

sende kennismaking met typisch Amerikaanse ele 

menten, zoals bijvoorbeeld 

de Indiaanse Pueblo-invloed 

op de wolkenkrabbers van de 

jaren twintig. 

Behalve aan de architectuur 

van de stad zal op deze 

avond, indien de tijd dat toe- 

laat, aandacht worden 

besteed aan de collecties in 

de verschillende musea van 

New York. 

Yke Kramer is historicus en 

kunsthistoricus. Hij begeleidt 

geregeld culturele 

reizen naar diverse bestem- 

mingen. 



 

 

 

 

Kerken in Groningen 

zondag 9 april 

14.00- 16.00 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Egbert van der Werff 

plaats Martinitoren 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Deze stadswandeling begint bij de Martinitoren. De 

Martinikerk en de Der Aa-kerk zijn in de middeleeuwen 

gebouwd als katholieke kerken. In het interieur van de 

Martinikerk zijn middeleeuwse muurschilderingen te 

zien. Het gebouw toont ook nog duidelijke sporen van 

de tijd dat het als protestantse kerk dienst deed. De 

bouwgeschiedenis van de belangrijk ste kerk in 

Groningen is vooral vanaf de kant van het 

Martinikerkhof goed af te lezen aan het gebouw. 

De Der Aa-kerk was de tweede parochiekerk van de 

middeleeuwse stad. Nu is dit monument eigendom van 

de Stichting Der Aa-kerk en doet geen dienst meer als 

kerk. In de kerk wordt onder meer aandacht besteed 

aan de vijftiende-eeuwse muurschilderingen met 

scènes uit de geschiedenis van de passie en de 

opstanding van Christus. 

De Jozefkerk aan de Radesingel is een neogotische 

kerk van de architect Cuypers uit 1887. De versiering 

en inrichting weerspiegelen de katholieke devo 

tie en eredienst, waarin de eucharistie een belangrijke 

plaats inneemt. 

Egbert van der Werff is historicus/mediaevist en part-

time conservator in het Museum Klooster Ter Apel. 



 

 

 

 

Pyke Koch en 'Entartete Kunst' 

dinsdag 18 en 25 april 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond spreker 

Annemarie Timmer plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling over 

Pyke Koch, die van 26 februari tot en met 14 mei te 

zien is in Museum Boymans-van Beuningen te 

Rotterdam, brengt Kunst in Zicht het volgende: 

I ‘Entartete Kunst’ 

Wanneer in 1933 de nazi’s in Duitsland aan de macht 

komen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor het 

culturele klimaat. Kunstenaars kunnen zich vanaf die 

tijd ‘verheugen’ in de grote belangstelling van 

regeringsleiders. Vooral Adolf Hitler heeft een 

uitgesproken mening over de kwaliteit van kunst en op 

zijn bevel wordt de muze in het Derde Rijk aan banden 

gelegd. Door de instelling van cultuurkamers krijgt het 

nazi-regime greep op de produktie en distributie van 

kunstwerken. Op den duur wordt het Duitse volk 

uitsluitend met goedgekeurde produk- ten 

geconfronteerd. 

Op deze avond wordt nagegaan welke kunstwerken 

door de nazi’s als ontaard worden beschouwd, welke 

redenen hiervoor worden aangevoerd en wat 

er vervolgens met de ontaarde kunst gebeurt. Het 

oeuvre van Otto Dix komt uitgebreid aan bod, omdat het 

zich goed leent voor een verklaring van de nationaal-

socialistische kunsttheorie. 

II Pyke Koch 

Het werk van Pyke Koch wordt vanaf 1935 regelmatig in 

verband gebracht met het opkomend natio- naal-

socialisme. Terwijl de meeste realisten tijdens de oorlog 

niet met de bezetter samenwerken, exposeert Koch wel 

in het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten. 

Hij is voorstander van de nationaal-socialistische 

kunstpolitiek en pleit voor het behoud van de 

Nederlandse kunst. Hij wordt lid van de Nederlandse 

Kultuurkamer en tekent de gewraakte racistische Ariër-

verklaring. De waardering van de bezetter voor Kochs 

werk is niet onverdeeld: techniek en stijl worden 

geprezen, maar de positieve, optimistische inhoud van 

het sociaal- realisme ontbreekt. 

Over de rol van het fascisme in de schilderijen van Koch 

wordt wisselend gedacht en geschreven. Op deze 

avond worden de verschillende meningen met elkaar 

vergeleken. 

Annemarie Timmer is beeldend kunstenaar en 

studeert kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. 



 

 

 

 

In de voetsporen van... Giotto 

woensdag 19 en 26 april 19.30 - 

21.30 uur 

ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond spreker 

drs Hans Bloemsma 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t 

Jatsraat 42 

hierin worden veelal toegeschreven aan 

de Florentijnse kunstenaar Giotto di 

Bondone. Met hem werd een nieuw 

hoofdstuk in de Italiaanse kunstgeschie-

denis ingeluid. Volgens de overlevering 

brak hij rond 1300 met de middeleeuwse 

schildergewoontes en legde met een 

nieuwe stijl de basis voor de kunst van de 

Renaissance. 

In een tweetal lezingen zullen Giotto’s 

kwaliteiten aan de hand van zijn werken in 

Italië worden toegelicht. Naast de 

schilderingen in Assisi en Padua zullen 

ook zijn fresco’s en panelen in de Santa 

Croce en in het Uffizi-museum te Florence 

aan de orde komen. Bovendien zal het 

werk van de meester wor- 

De Arena-kapel in Padua en de San Francesco in 

Assisi behoren tot de meest bezochte bezienswaar 

digheden van Italië. De mooiste muurschilderingen 

den vergeleken met dat van tijdgenoten, om te bepalen 

of niet ook zij aan de schilderkunstige vooruitgang 

hebben bijgedragen. Het doel van de lezingen is om 

Giotto’s werk en de ontwikkeling van de laat-

middeleeuwse schilderkunst in Italië bij potentiële Italië-

gangers te introduceren. 

Hans Bloemsma is kunsthistoricus, gespecialiseerd in 

middeleeuwse kunst. Hij begeleidt geregeld culturele 

reizen naar Italië. 



 

 

 

 

Art Nouveau in Groningen 

zondag 23 april 14.00- 16.00 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Eelko Hooijmaaijer 

plaats Martinitoren 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

De Art Nouveau of Jugendstil was een reactie op de 

zogenaamde neostijlen aan het einde van de negen-

tiende eeuw. In plaats van verschillende historische 

stijlen te vermengen, zochten kunstenaars en archi-

tecten naar een nieuwe kunstrichting. 

Kenmerkend voor de stijlvernieuwing van de Art 

Nouveau in de architectuur zijn de 

duidelijk zichtbare constructieve 

elementen van gebouwen, die vaak 

ook een versierende rol vervullen. 

Verder zijn de vloeiende lijnen en 

de veelal asymmetrische opbouw 

van de gevel karakteristiek. Veel 

gebruikte materialen zijn giet- en 

smeedijzer, glas, geglazuurde 

baksteen en kleurige tegels. 

De Art Nouveau bouwkunst werd in 

het begin niet door 

iedereen even enthousiast ontvangen. Lange tijd werd 

deze bouwtrant gezien als een louter versierende stijl. 

Toch waren de in Art Nouveau ontwikkelde 

experimenten op ruimtelijk en constructief gebied van 

wezenlijk belang voor de twintigste- eeuwse 

architectuur. 

Rond de eeuwwisseling deed de Art Nouveau ook zijn 

intrede in de Groningse architectuur. Er werd in die tijd 

veel gebouwd in de stad en het waren vooral de 

winkeliers die hun panden in deze stijl lieten optrekken. 

We kunnen nu nog prachtige Art Nouveau 

winkelpanden in de binnenstad bewonderen. 

De wandeling voert langs enkele fraaie voorbeelden uit 

deze periode in de architectuurgeschiedenis. Gewezen 

zal worden op de typische stijlkenmerken van de Art 

Nouveau, zodat u die later zelf ook kunt herkennen. 

Eelko Hooijmaaijer is historicus. Hij is als 

geschiedenisdocent onder meer verbonden aan het 

Praedinius-gymnasium in Groningen. 



 

 

 

 

Museum Insel Hombroich 

zaterdag 29 april 

7.30 - 19.00 uur 

ƒ 75,00 (inclusief entree en bege-

leiding) 

plaats NS Hoofdstation (bij de 

fietsenstalling) 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 vóór 15 april 

In het Duitse plaatsje Holzheim, vlakbij Neuss en 

Düsseldorf, bevindt zich Museum Insel Hombroich. Dit 

museum is in de tweede helft van de jaren tachtig 

ontstaan op initiatief van een particuliere verzamelaar 

uit Düsseldorf en sindsdien een trekpleister voor menig 

kunstliefhebber. 

Museum Insel Hombroich onderscheidt zich op tal van 

manieren van andere musea. Zijn naam dankt het aan 

een eilandje in de rivier de Erft, waarop een oud 

landhuis staat. In het moerassige parklandschap 

rondom deze villa zijn in de loop der jaren een tiental 

paviljoens gebouwd door de architect Erich Heerich. 

De kunstenaar Gotthard Graubner heeft de uiteen-

lopende kunstwerken op een fraaie, maar ook uit-

zonderlijke wijze opgesteld. Tevergeefs zal de 

bezoeker zoeken naar verlichting en naar verklarende 

bordjes. Hij wordt niet lastig gevallen met informatie, 

maar kan zich ongehinderd laten betoveren door de 

schoonheid van objecten uit tal van culturen en 

tijdperken. Zo omvat de collectie onder 

meer bronzen en terracotta beeldjes uit Perzië, por-

selein uit China en etsen van Rembrandt. Uit de 

twintigste eeuw treffen we er schilderijen aan van onder 

andere Paul Cézanne, Henri Rousseau, Fran- cis 

Picabia, Hans Arp, Kurt Schwitters, Lovis Corinth en de 

Nederlander Bart van der Leek. En verder tekeningen 

van Gustav Klimt, Constantin Brancusi en Alberto 

Giacometti, en door Henri Matisse ontworpen kostuums 

voor een ballet van Diaghilev. Graubner combineerde 

zijn eigen schilderijen met duizend jaar oude Khmer-

sculpturen en dit is exemplarisch voor zijn 

inrichtingsconcept. In het algemeen kan gezegd worden 

dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen 

schilderijen, meubels, architectuur, glaswerk of beelden. 

Bovendien lopen alle tijden door elkaar heen. Met 

andere woorden, alles wordt gelijkwaardig naast elkaar 

getoond (een inmiddels veel nagevolgd concept). Dat 

maakt een dwaaltocht door Museum Insel Hombroich tot 

een onvergetelijke belevenis. 

In een van de paviljoens is een restaurant onderge-

bracht, waar even gepauzeerd kan worden. Er staat een 

buffet klaar met stevige, Westfaalse kost, waarvan naar 

believen kan worden genomen. De kosten van alle 

consumpties zijn bij de entree inbegrepen. 



 

 

 

 

Naoorlogse wooncultuur in Nederland 

Goed Wonen 

dinsdag 9 mei 19.30 - 21.30 uur ƒ 

12,50 spreker drs Ewald Jamin plaats 

Tablinum, Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

Ewald Jamin is kunsthistoricus 

en werkte als freelancer onder 

meer voor LOI, Artifort Museum 

Archief en Tijdschrift Industrieel 

Ontwerpen. Hij is gespecialiseerd 

in moderne vormgeving. 

Als geen ander heeft de Federatieve Stichting Goed 

Wonen het gezicht bepaald van de wooncultuur in 

Nederland na de tweede wereldoorlog. In deze 

stichting, die in 1946 werd opgericht, waren vier 

groepen belanghebbenden verenigd: ontwerpers, 

fabrikanten, winkeliers en consumenten. Goed Wonen 

streefde niet alleen naar een verhoging van de kwaliteit 

van het wonen. In haar idealisme richtte zij zich tevens 

op de verbetering van de kwaliteit van het totale leven. 

In een verantwoorde eerlijk vormgegeven 

leefomgeving, zo was de gedachte, zou iedereen zich 

ontwikkelen tot een beter mens. Het ‘goede’ interieur 

getuigde dan ook niet zozeer van goede smaak, maar 

was vooral een kwestie van de juiste levenshouding. 

Met het toenemen van de welvaart werd het belang van 

de stichting Goed Wonen steeds kleiner. Velen voelden 

zich niet meer aangesproken door de ‘Spartaans’ 

ingerichte woonkamer. Vanaf de jaren zestig 

veroverden meubelen die getuigen van een geheel 

ander uitgangspunt de 

Nederlandse huiska- 

mer, niet in de laatste 

plaats door de geste- 

gen import. Het 

Amerikaans geïnspi- 

reerde modernisme 

en het lyrische Itali- 

aanse meubelontwerp 

drukken vanaf die tijd 

hun stempel op het 

interieur. 

Geplaatst in een sociaal-economische context wordt in 

deze lezing allereerst ingegaan op de achtergronden en 

de resultaten van de stichting Goed Wonen. Daarbij 

zullen Goed Wonen-modelinterieurs, eigentijdse 

meubelontwerpen en het belang van fabrikanten als 

UMS-Pastoe, Artifort en Weverij De Ploeg nader worden 

belicht. 

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan parallelle en 

latere ontwikkelingen in de Nederlandse wooncultuur: 

de populaire Scandinavische vormgeving, de 

zogenoemde ‘vijftiger jaren’-stijl, het esthetisch 

modernisme en het Pop-design van de jaren zestig. Tot 

slot blijven ook aspecten als veranderende woonfuncties 

en het belang van vernieuwend materiaalgebruik in 

meubelontwerpen niet onbesproken 



 

 

 

 

Charley Toorop 

woensdag 10 mei 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Carolien ten Bruggen- 

cate 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t 

Jatsraat 42 

Deze lezing wordt gehouden naar aanleiding van de 

tentoonstelling over Charley Toorop, die van 22 april 

tot begin september te zien is in het Kröller- Müller 

Museum in Otterlo. 

Soms lijkt het wel of de kunstgeschiedenis uitsluitend 

een aangelegenheid van mannen is geweest. Om 

allerlei redenen hebben kunsthistorici de rol van 

vrouwelijke kunstenaars onderbelicht of zelfs niet 

onderkend. Het is daarom zo aardig om nu, 
<j. i IJ 11 aai v/i 11 IIVI, 

naar aanleiding van de tentoonstel- 

ling, wel eens een vrouwelijke kun- 

stenaar voor het voetlicht te kunnen 

plaatsen. 

Charley Toorop (1891-1955) kwam 

via haar vader Jan Toorop in contact 

met de moderne beweging in Neder- 

land. Zij had een opleiding voor zang 

en viool achter de rug, maar was op 

het gebied van de beeldende kunst 

autodidact. Aanvankelijk werkte zij in 

een kubistische stijl die zij wist te combineren met 

sterke expressionistische kwaliteiten. Zij woonde vanaf 

1912 enkele jaren in het Noordhollandse kun-

stenaarsdorp Bergen en wordt om die reden ook wel 

gerekend tot de Bergense school, een Nederlandse 

expressionistische groep. In haar vroege werk is de 

invloed te bespeuren van kunstenaars als Kandinsky, 

Van Dongen, Redon en van de theosofie. In het begin 

van de jaren twintig komt Charley Toorop tot een 

expressief realisme, waarbij de vormen van haar figuren 

nog enigszins gedeformeerd zijn. Ze schildert 

onderwerpen als landschappen, figuren (vaak haar 

kinderen) en zelfportretten. Haar definitieve stijl vindt ze 

in het begin van de jaren dertig: een bijzonder krachtig 

aandoend realisme. De thema’s veranderen nauwelijks, 

er komen er een paar bij, zoals stillevens, naakten en 

groepsportretten. 

In de lezing zal een overzicht over haar werk geboden 

worden en getracht worden de ontwikkelingen daarin te 

volgen. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is 

freelance schrijver en docent moderne kunst. 



 

 

 

 

Beelden in het Groninger landschap 

vrijdag 12 mei 

9.30 - 14.00 uur 

ƒ 30,00 (inclusief I consumptie) 

begeleiding Hans Rikken en 

Carolien ten Bruggencate plaats 

NS Hoofdstation (bij de 

fietsenstalling) 

opgave Athena’s Boekhandel, 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 

Hoe vaak racen we niet over de snelweg richting 

Nieuweschans zonder dat we oog hebben voor de 

kunstwerken die langs deze route staan. Nadat 

Kunst in Zicht in een tweetal lezingen en een stads 

wandeling al aandacht heeft besteed aan beelden in 

de stad Groningen, gaan we in deze 

excursie letterlijk eens stilstaan bij 

beelden in het Groninger landschap. 

In samenwerking met de Provincie 

Groningen organiseert Kunst in Zicht 

een dagtocht door het gebied ten 

oosten van de stad, langs monumen- 

tale kunstwerken die in de afgelopen 

jaren gerealiseerd zijn door kunste- 

naars in de openbare ruimte, mede 

door ondersteuning van de Provincie. 

De kunstwerken in Oost-Groningen 

zijn merendeels tot stand gekomen in 

het kader van de Herinrichting, die in 

1980 van start ging. De Herinrichting 

omvacie maatregelen op net geDiea van imra-siruc- tuur, 

dorps- en stadsvernieuwing en landinrichting. Dit 

betekende ook nieuwe mogelijkheden voor het op grote 

schaal toepassen van beeldende kunst, ter verbetering 

van de leefomgeving. 

De tocht zal voeren langs zes tot acht kunstwerken, 

onder meer van Gerlof Hamersma, Bas Lugthart en 

Frank Sciarone. Bij elk beeld zal toegelicht worden hoe 

het tot stand is gekomen: welke voorwaarden werden er 

gesteld aan de kunstenaar, waarom werd het juist op 

die plek gezet, hoe luidde de opdracht precies? 

Vervolgens kijken we naar de uitkomst: hoe 
ziet het beeld eruit, wat bedoelt 

de kunstenaar ermee, wat voor 

werk heeft hij/zij verder nog 

gemaakt? 

Hans Rikken is beeldhouwer. 

Hij maakt geregeld in opdracht 

beelden voor openbare ruimtes. 

Als lid van de Provinciale 

Adviesraad Beeldende Kunst 

begeleidt hij opdrachten in de 

provincie Groningen. Carolien 

ten Bruggencate is kunsthistori-

cus. Zij is freelance schrijver en 

docent moderne kunst. 



 

 

 

 

De vrijheidskreet van Cobra 

dinsdag 16 mei 

19.30 - 21.30 uur 

ƒ 12,50 

spreker drs Dineke de Vries plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

‘Corneille, even schrijf ik je, dag en nacht werk ik door 

nu ben ik pas gaan schilderen, plotseling vond ik het (’s 

nachts) ik maak nu een krachtig primitief werk 

krachtiger dan negerkunst en Picasso Waarom, omdat 

ik doorga op de 20e eeuw uit een Picasso voortkom Fel 

van kleur Ik ben er doorheen gestoten door de muur 

van Abstract, Surrealisme, enz. Mijn werk houd alles in 

Je moet niet in een vakje thuishoren Kom voorlopig 

niet, geen tijd over werk hard, gooi alles overboord, je 

vriend Karei.’ 

Deze korte mededelingen van Karei Appel in december 

1947 zijn kenmerkend voor een generatie jonge 

kunstenaars die omstreeks 1920 werd geboren en in 

1945 nog aan het begin van hun ontwikkeling stonden. 

Na de beëindiging van de tweede wereldoorlog, waarin 

zij geconfronteerd waren geweest met terreur en 

geweld, zagen zij zich tegenover een veranderende 

wereld gesteld. Het pessimistische realisme van 

kunstenaars uit de jaren dertig had voor hen dan ook 

iedere betekenis verloren. 

Zij vonden daarin geen enkel aanknopingspunt dat hen 

op weg zou kunnen helpen bij het zoeken naar een 

eigen uitdrukkingswijze. 

Geestelijke vrijheid, sociale gerechtigheid, geen 

beperkingen van buitenaf en een zich kunnen over-

geven aan emotionele scheppingsdrang, zonder angst 

voor controle en vervolging: ziehier de belangrijkste 

uitgangspunten voor een nieuwe experimentelè kunst. 

Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 



 

 

 

 

Popart in Nederlands bezit/ Het 

Rijksdag-project van Christo 

woensdag 17 en 24 mei 

19.30-21.30 uur 

ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond spreker 

drs Marieke Zwaving plaats 

Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

I Pop art in Nederlands bezit 

De eerste avond sluit aan bij een grote tentoonstelling 

over pop art die Museum Boymans Van Beunin- gen en 

de Kunsthal in Rotterdam van I april tot I november 

gezamenlijk organiseren. Aan deze expositie werken 

ook het Stedelijk Museum in Amsterdam en het 

Museum Kröller-Müller in Otterlo mee. De bedoeling 

van de samenstellers is een beeld te geven van de 

‘collectie-Nederland’ op het gebied van Pop art. 

Pop art is een verschijnsel in de kunstgeschiedenis dat 

niet met een paar woorden te beschrijven valt. Dat heeft 

te maken met het feit dat het eigenlijk een ‘stijlloze’ 

stroming was. De verschillende kunstuitingen die ertoe 

gerekend worden, kunnen qua vorm niet onder één 

noemer gebracht worden. Wat zij wel 

gemeenschappelijk hebben, zijn ontleningen aan of 

verwijzingen naar de massa-cultuur. Pop art lijkt een 

voortzetting te zijn geweest van Dada, maar 

verschilt daar ook weer duidelijk van. Over de ken-

merken van Pop art zal deze eerste avond gaan. 

Bekende Pop art-kunstenaars als Andy Warhol, Roy 

Lichtenstein en Claes Oldenburg zullen de revue 

passeren. 

II Christo 

De tweede avond is helemaal gewijd aan de Ameri-

kaanse kunstenaar Christo. Hij begint op 17 juni de 

Rijksdag in Berlijn volledig in te pakken met 75.000 



 

 

 

 

Berlijn 
o.a. het Rijksdag-project van Christo 

vrijdag 23 juni tot en met zondag 

25 juni 

vertrektijd vrijdag 16.00 uur 

terugkomst zondag 23.00 uur 

vertrekpunt NS Hoofdstation kosten 

(onder voorbehoud): ƒ 350,00 pp 

(inclusief logies/ontbijt en 

kunsthistorische begeleiding) 

begeleiding drs Dineke de Vries, drs 

Carolien ten Bruggencate 

Ter afsluiting van het lustrum cur- 

susjaar biedt Kunst in Zicht een 

zeer bijzondere activiteit aan. 

Sinds de eenwording van Duitsland 

en de sloop van de Muur heeft Berlijn een deel van 

haar sinistere aantrekkingskracht verloren. In juni 

plaatst de Duitse hoofdstad zich echter weer even ii 

het middelpunt van de belangstelling met een 

spraakmakend spektakel: het inpakken van het Rijks 

dag-gebouw door de Amerikaanse kunstenaar 

Christo. Zijn lang gekoesterde wens gaat na 24 jaar 

eindelijk in vervulling. Voor Kunst in Zicht is het 

reden genoeg om per bus naar Berlijn af te reizen, 

om het tijdelijke kunstwerk met eigen ogen te aan- 

schouwen. 

Uiteraard is dat niet het enige programma-onder- 

deel van de driedaagse bustocht. Er is ruime gele- 

genheid om de vele musea in Berlijn te bezoeken, 

onder deskundige begeleiding. Te denken valt aan: 

- Gemaldegalerie Dahlem 

- Neue Nationalgalerie 

- Brücke-museum 

- Kathe Kollwitz Museum 

- Kunstgewerbemuseum 

- Bauhaus Archief 

- Werkbund Archief 

- Schloss Charlottenburg 

- Pergamom-museum 

We zullen twee nachten verblijven in een middenklas 

hotel aan of bij de Kurfürstendamm in Berlijn. De bus 

staat ons die dagen ook voortdurend ter beschikking 

voor tochten door de stad. 



 

 

 

 

Nederlandse kunst 1945-nu 

donderdag 23 februari, 9, 16, 23 

en 30 maart 

10.00- 12.00 uur 

ƒ 62,50/ƒ 12,50 per les 

sprekers drs Carolien ten Brug- 

gencate en drs Dineke de Vries 

plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 

opgave Athena’s Boekhandel, Oude 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

Deze cursus vormt een vervolg op Nederlandse 

Kunst 1870-1940, die in 1994 op het programma 

stond, maar kan ook beschouwd worden als een 

opzichzelfstaande serie. 

Na de tweede wereldoorlog vond er een doorbraak 

plaats in de moderne kunst in Nederland. De ‘realis- 

ten’ legden het af tegen moderne stromingen die in 

het Stedelijk Museum in Amsterdam aan bod kwa- 

men. De bakens werden verzet naar abstractie en 

internationalisme. De bekende Cobra-groep werd 
I Idllöl I IC. I_yc UCKCIIUC d-gl VVCI u 

na verloop van tijd opgevolgd door de 

zogenaamde Nul-beweging met figuren als 

Armando en Schoonhoven, die met 

‘objectieve’ kunst reageerden op de 

expressieve spontaniteit van hun voor-

gangers. Structuralisten zoals Peter 

Struycken, Carel Visser en Ad Dekkers 

bouwden voort op de geometrisch-abs- 

tracte vormentaal van het begin van deze 

eeuw. 

Tegelijkertijd manifesteerden zich kunstenaars op een 

manier die moeilijk in de bestaande categorieën van 

beeldende kunst in te passen was. Deze zogenaamde 

‘Fluxus’-kunstenaars, onder wie Wim T. Schippers en 

Willem de Ridder, bedienden zich van zeer 

uiteenlopende werkmethodes; eigenlijk ging het ook 

meer om de ideeën dan om de realisaties. De door 

Fluxus in de praktijk gebrachte vermenging van 

verschillende media vond navolging in de jaren 

zeventig. 

In de jaren tachtig drong het postmodernisme in de 

kunst door. Kunstenaars vonden ieder materiaal goed 

genoeg als drager van ideeën of voor de uiting van 

gevoelens en beschouwden de totale menselijke 

cultuur als inspiratiebron. Er ‘mocht’ weer geschilderd 

en gebeeldhouwd worden en de citaten uit de 

kunstgeschiedenis waren niet van de lucht. 

In de cursus zullen in elk geval behandeld worden: 

- Cobra (Karei Appel, Constant, Lucebert, e.a.) 

- Nul (Armando, Jan Schoonhoven) 

- Fluxus (Wim T. Schippers, Willem de Ridder) 

- Jan Dibbets, Ger van Elk 

- Structuralisme (Peter Struycken, Carel Visser, Ad 

Dekkers) 

- Nieuwe Figuratie (Pieter Holstein, Reinier Lucas- 

sen, e.a.) 

- Postmodernisme in de jaren ‘80 



 

 

 

 

Moderne beeldhouwkunst 1880-1940 

donderdag 13, 20, 27 april, I I en 

18 mei 

10.00- 12.00 uur 

ƒ 62,50/ƒ 12,50 per les sprekers drs 

Carolien ten Brug- gencate, drs 

Dineke de Vries plaats Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave 

Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t 

Jatstraat 42 

Nadat er al verschillende overzichtscursussen 

moderne kunst gehouden zijn, wordt de aandacht 

deze serie gericht op slechts één kunstcategorie, 

namelijk de beeldhouwkunst. In de voorgaande cui 

sussen werden beelden, omwille van de tijd en de 

grote lijn, slechts zijdelings behandeld. Aan die stie 

moederlijke behandeling komt in deze cursus een 

eind; de aandacht wordt nu uitsluitend gericht op 

geschiedenis van de moderne beeldhouwkunst. 

Aan beelden is veel te zien. Je kunt je afvragen wat 

een sculptuur voorstelt. Hoe en waarmee worden 

beelden gemaakt, van wat voor materialen en met 

welke technieken? Waarom heeft de beeldhouwei 

nu juist zó zijn beeld 

gemaakt? 

Beelden vragen echter een 

andere benaderingswijze 

dan schilderijen. Een schil- 

derij is plat, je kunt het 

maar van één kant bekijken. 

De achterkant is niet 

belangrijk. Een beeld is vaak juist bedoeld om wel van 

verschillende kanten te bekijken. Het zijn vormen in de 

ruimte waar je omheen kunt lopen. Schilderijen 

suggereren hooguit ruimte, terwijl beelden een tastbare 

ruimtelijkheid bezitten. 

Deze aspecten zullen telkens terugkeren wanneer we in 

vijf lessen enkele grondleggers van de moderne 

beeldhouwkunst, uit de periode tussen pakweg 1880 en 

1940, de revue laten passeren. Deze kunstenaars 

plaatsten als het ware mijlpalen, waarlangs wij de 

belangrijkste ontwikkelingen in de beeldhouwkunst 

kunnen volgen. Van Auguste Rodin leidt de tocht naar 

Constantin Brancusi, Pablo Picasso en Umberto 

Boccioni. Vervolgens zal de blik gericht worden op het 

werk van Henry Moore. Tenslotte komt dan Alberto 

Giacometti aan bod. 

Aan de hand van toonaangevende beeldhouwers volgen 

we in deze cursus in wezen weer de volgende 

verschijnselen: 

- impressionisme (Rodin) 

- primitivisme (Brancusi) 

- kubisme, constructivisme, futurisme (Gabo, Pevs- 

ner, Tatlin, Boccioni) 

- surrealisme (Giacometti, Ernst, Miro, Arp) 

- vitalisme (Moore, Hepworth 



 

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 artistieke 

belangstelling bij zoveel mogelijk mensen aan te 

moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, 

wandelingen en excursies, waarin zowel historische als 

actuele onderwerpen op het gebied van beeldende 

kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen 

en aandacht wordt besteed aan lopende 

tentoonstellingen. 

Alle lezingen, wandelingen en excursies worden ver-

zorgd door deskundige docenten, voor het merendeel 

kunsthistorici, historici en archeologen. Bij ieder 

programmaonderdeel ontvangt de deelnemer 

schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De 

lezingen worden geïllustreerd met dia’s. 

Bestuur 

Mw dr B. Ebels-Hoving, voorzitter Mw drs J. 

Schoenmaker, secretaris Dhr A. Kamsma, 

penningmeester Mw drs C. ten Bruggencate Mw drs E. 

Keuper 

Mw drs D. de Vries-van Berkum 

Dhr O.M. ter Borg 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en 

excursies kan op drie manieren geschieden: 

schriftelijk via het inschrijfformulier en storting van het 

verschuldigde bedrag onder vermelding van het 

volgnummer van het programmaonderdeel op giro-

nummer 4970581 of bankrekeningnummer 

57.14.89.958 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, 

Groningen, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de 

cursus. 

persoonlijk door aanmelding en betaling bij Athe- na’s 

Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 in Groningen. 

rechtstreeks aan de zaal (lezingen) en bij de Mar-

tinitoren, Jozefkerk en Korenbeurs (stadswandelin- 

gen). 

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 lezing door omstandigheden niet kan 

doorgaan, krijgen de deelnemers hiervan bericht in de 

week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds 

betaalde bedrag wordt uiteraard teruggestort. Afzeggen 

door deelnemers kan tot 21 dagen voor aanvang van 

het programmaonderdeel. Het reeds betaalde geld 

wordt terugbetaald onder aftrek van 

 



 

30% administratiekosten. Nadien is geen restitutie meer 

mogelijk 

Voordelen van het donateurschap 

De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben 

een streepje voor, leder jaar wordt er speciaal voor de 

donateurs een lezing of excursie georganiseerd. 

Daarnaast ontvangen zij automatisch het halfjaarlijks 

programma, drie tot vier keer per jaar de 

architectuuragenda en eventuele aanvullende infor-

matie over de activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts 

krijgen donateurs kortingen van 10% op de prijzen van 

lezingen, stadswandelingen en excursies. 

Voor minimaal ƒ 25,- per cursusjaar steunt u de 

activiteiten van Kunst in Zicht. Voor (echt)paren geldt 

een minimumtarief van ƒ 40,- per jaar. U kunt dit bedrag 

overmaken op gironummer 4970581 of 

bankrekeningnummer 57.14.89.958 ten name van de 

Stichting Kunst in Zicht, Groningen onder vermelding 

van ‘donateur KIZ’ 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel 

050-719600 (maandagochtend 9.30-13.00 uur) / 050-

260196 (privé). 

Jongerenactie 

Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaan 

krijgen jongeren tijdelijk in plaats van 10% korting 20% 

korting op alle activiteiten van Kunst in Zicht 

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 gewenste 

lengte, over ieder gewenst onderwerp, op maat worden 

afgeleverd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Dineke de Vries, tel 050-719600 (maandagochtend 

9.30-13.00 uur) / 050-254485 (privé). 

 



 

Word 

nu 

donateur 

Voor minimaal ƒ25 - per jaar steunt u de veelheid aan activieiten van de stichting Kunst 

in Zicht. 

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

een stadswandeling. Bovendien krijgt u als donateur 10% korting op alle activiteiten en 

ontvangt u tweemaal per jaar ons programmaboekje. 

Het bedrag kunt u overmaken op gironummer 49 70 581 ten name van Stichting Kunst 

in Zicht, Groningen onder vermelding van 'donateur KiZ'. 

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i 

Ja, ik word donateur 

naam 

adres 

postcode / plaats 

 

          telefoon 

 
I 

datum opgave 

keuze gratis lezing of stadswandeling 

 



 

Inschrijfformulier 

Ik maak het verschuldigde bedrag vermeerderd 

met ƒ 2,50 administratiekosten uiterlijk twee 

weken voor de aanvang over op gironummer 

4970581 of bankrekeningnummer 

57.14.89.958 t.n.v. de Stichting Kunst in Zicht in 

Groningen. 

Naam Dhr./Mw. 

Adres 

Postcode en plaat’ 

Telefoon 

Handtekening 

Stuur dit formulier op naar: 

Stichting Kunst in Zicht, 

Postbus 1181,9701 BD Groningen 

U bent ingeschreven voor een lezing, wandeling, 

excursie of cursus zodra wij uw inschrijfformulier 

én uw betaling hebben 

Ik geef mij op voor de volgende onderdelen: normaal: donateur: jongere: 

O 1. Bekende architecten uit deze eeuw lezingen ƒ 50,00 ƒ 45,00 ƒ 40,00 

O 2. Dick Ket lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

O 3.Piet Mondriaan lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

O 3a. Piet Mondriaan inDen Haag excursie ƒ 75,00 ƒ 67,50 ƒ 60,00 

O    4. Moderne stadsuitleg van Groningen lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25      ƒ 10,00 

O 5. Het Groninger Museum lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

O 6. Expressionistisch theater lezing ƒ 10,00 ƒ    9,00 ƒ   8,00 

O 7. Hendrik Nicolaas Werkman lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 

O 8. Architectuur van de Wederopbouw lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 

O 9.18de-eeuwse kastelen en landhuizen in Zweden   lezing ƒ 12,50 ƒ 11,25 ƒ 10,00 

O   10. Historische wandeling stadswandeling ƒ 12,50 ƒ  11,25 ƒ  10,00 

O I I. Hofjes in Groningen stadswandeling ƒ 12,50 ƒ  11,25 ƒ 10,00 

O 12. Kapellen in Florence lezingen ƒ 25,00 ƒ  22,50 ƒ 20,00 

O 13. ew York lezing ƒ 12,50 ƒ  11,25 ƒ 10,00 

O 14. Kerken in Groningen stadswandeling ƒ 12,50 ƒ  11,25 ƒ 10,00 

O 15. Pyke Koch/Entartete Kunst lezingen ƒ 25,00 ƒ  22,50 ƒ 20,00 

O 16.I n de voetsporen van ... Giotto lezingen ƒ 25,00 ƒ  22,50 ƒ 20,00 

O 17. Art Nouveau stadswandeling ƒ 12,50 ƒ  11,25 ƒ 10,00 

O 18.M useum Insel Hombroich excursie ƒ 75,00 ƒ  67,50 ƒ 60,00 

O 19. Goed Wonen lezing ƒ 12,50 ƒ  11,25 ƒ 10,00 

O 20. Charley Toorop lezing ƒ 12,50 ƒ  11,25 ƒ 10,00 

O 21. Beelden in het Groninger landschap excursie ƒ 30,00 ƒ  27,00 ƒ 24,00 

O 22. De vrijheidskreet van Cobra lezing ƒ 12,50 ƒ  11,25 ƒ 10,00 

O 23. Pop art/Christo lezingen ƒ 25,00 ƒ 22,50 ƒ 20,00 

O 24. Berlijn/Rijksdagproject van Christo excursie ƒ 350,00 ƒ 315,00 ƒ 280,00 

O 25. Nederlandse kunst 1945-nu dagcursus ƒ 62,50 ƒ 56,25 ƒ 50,00 

O 26. Moderne beeldhouwkunst 1880-1940 dagcursus ƒ 62,50 ƒ 56,25 ƒ 50,00 



 

 

Cadeau verzinnen? Koud kunstje. 

Een Kunst in Zicht-cadeaubon! 

Geef uw familie of vrienden eens een lezing, wandeling of 

excursie van Kunst in Zicht. 

Op de Kunst in Zicht-cadeaubon kan elke gewenste 

waarde ingevuld 

worden, al naar 

gelang de prijs van 

het programma- 

onderdeel. 

De bon is verkrijg- 

baar op het kantoor van Kunst in Zicht: Noorder- buitensingel 

11 (maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 13.00 uur). De 

cadeaubon kan ook telefonisch besteld worden 050-719600 of 

254485. 

Kunst in Zicht: verrassend present 



  

 


