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Van Noord naar Zuid, van Oost naar West
Wie zich verdiept in de kunstgeschiedenis, reist veel. Is het niet fysiek, dan wel in de geest. Dat blijkt ook
wel uit het programma dat Kunst in Zicht weer voor u heeft samengesteld. Geografisch liggen de gebie-
den waarover onze lezingen gaan soms ver uit elkaar. Het seizoen opent bijvoorbeeld met een lezing
over kunstschatten uit Armenië, waarna een avond over Finland volgt. Voorafgaand aan de start van de
Giro d’Italia nemen we u alvast mee op een tocht door verschillende streken in Italië. De lezingen over
kunstenaarskolonies in Europa sporen u wellicht ook aan om zelf de biezen te pakken en in de voetspo-
ren van 19de- en 20ste-eeuwse kunstenaars te reizen.

Bij dit alles verliezen we onze Groningse cultuur niet uit het oog. We wandelen weer door de stad; dit
keer langs winkelpuien en sporen uit de Middeleeuwen, en in de ‘Villa-buurt’ in Helpman. We brengen
bovendien een bezoek aan de Martinikerk, en wel in het bijzonder aan de gewelven van de kerk. En ten-
slotte wijden we in een lezing aandacht aan vier figuratieve schilders uit het Noorden.

Het is te veel om op te noemen, maar van deze en andere activiteiten vindt u hierna uitgebreide
beschrijvingen. Wel willen wij u nog wijzen op lezingen die Kunst in Zicht in samenwerking met de afde-
ling Klassieke muziek van De Oosterpoort organiseert (9 en 10 februari en 6 maart). Meer informatie
hierover vindt u in De Agenda.
Wij wensen u een boeiend cultureel seizoen toe en zien u graag bij onze evenementen.

Carolien ten Bruggencate
Anna Keller
januari 2002
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woensdag 6 februari 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker prof.dr. W.J. Aerts
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In 2001 was het precies
1700 jaar geleden dat Ar-
menië als eerste land ter
wereld het christendom
als staatsgodsdienst aan-
nam. Drie exposities
(Rijksmuseum van Oudhe-
den en Stedelijk Museum
De Lakenhal, Leiden en
Rijksmuseum Het Catha-
rijneconvent, Utrecht)
geven een uitgebreide impressie van de Armeense
cultuur. Voor Kunst in Zicht was het een reden om
prof. Aerts te vragen een lezing te houden over dit
onderwerp.

De Armenen hebben een lange en veelbewogen
geschiedenis. Op hun grondgebied zijn sporen
gevonden uit het laat-Paleolithicum. De Indo-euro-
pese bezetting dateert uit circa 2000 voor Chr. Ook
Alexander de Grote bracht het gebied onder zijn

bestuur. Later vonden confrontaties
met de Romeinen plaats.
Na de intrede van het christendom
in 301 door St. Gregorius de illustra-
tor behoorde Armenië tot de eerste
bekeerde gebieden. Voor de ver-
breiding van het geloof was een
eigen alfabet nodig, dat door de
priester Mesrop in de vierde eeuw
werd ontwikkeld. Geletterdheid
stond bij de Armenen hoog in het
vaandel, vandaar dat veel bijbelboe-
ken en andere geschriften reeds
vroeg in het Armeens werden omge-
zet.
In de tijd van de Turkse expansie ten
koste van het Byzantijnse Rijk (Slag

bij Manzikert, 1071) wist een Armeense groepering
in Cilicië een zekere onafhankelijkheid te creëren.
Uit deze tijd dateren een aantal schitterend verluch-
te handschriften, onder andere van Toros Roslin
(1260-1270). De Armeense kunst heeft een geheel
eigen gezicht, al zijn niet alleen Byzantijnse maar ook
westerse invloeden zichtbaar.

Prof.dr. W.J. Aerts is emeritus-hoogleraar Oud- en 
Middel-Grieks.

Armenië
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dinsdag 26 februari 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Adriaan van der
Hoeven
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In de laatste twee decennia van de negentiende
eeuw komt het Finse kunstleven tot grote bloei. In
de muziek is het Sibelius
die internationale erken-
ning krijgt, maar ook op
het gebied van de beel-
dende kunsten verwerven
Finse kunstenaars zich
internationaal aanzien.
Tot de bekendste horen
Albert Edelfelt, Akseli
Gallen-Kallela en Helene
Schjerfbeck. Opvallend is,
dat deze bloeiperiode
samenvalt met een tijd
van toenemende politieke
druk vanuit het tsaristi-
sche Rusland., waarvan
Finland van 1809 tot 1917
deel van uitmaakte.
Gedurende de negentien-

de eeuw hadden de Finnen een grote mate van auto-
nomie gehad, maar daar kwam in het laatste kwart
van die eeuw een einde aan. Finland moest gerussifi-
ceerd worden, vond de tsaar. De Finnen verzetten
zich hier massaal tegen. De kunstenaars lieten hun
verontwaardiging onder meer blijken door hun keu-
ze voor nationale onderwerpen, zoals het epos Kale-
vala, het Finse landschap en de Finse mens. De the-
matiek van de vrouwelijke kunstenaars was overi-

gens minder nationaal getint. Ondanks
deze aandacht voor het nationale, is
een wezenlijk onderdeel van de Gou-
den Tijd in de Finse kunst juist dat de
kunstenaars zich openstelden voor de
internationale stromingen. Ze trokken
naar Europa, Parijs vooral, en later ook
naar Italië. Het is waarschijnlijk juist
deze combinatie van het internationale
en nationale erfgoed die heeft bijgedra-
gen tot de grote bloei.

Adriaan van der Hoeven is universitair
docent Fins aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen

Albert Edelfelt, De Kaukola-heuvel bij zonson-
dergang, 1889

De Gouden Tijd in de Finse kunst
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woensdag 27 februari 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Na de tweede wereldoorlog is de
aandacht van critici, kunstenaars en
museumdirecteuren lange tijd eenzij-
dig uitgegaan naar abstracte kunst.
Figuratie is niet of nauwelijks verzameld of via
opdrachten bevorderd. Tegen die stroom in heeft
zich in Groningen een traditie ontwikkeld van figura-
tieve schilderkunst. Kunstenaars als Wout Muller,
Clary Mastenbroek, Matthijs Röling en ook Jan Worst
- allen opgeleid, woonachtig en/of werkzaam
(geweest) in Groningen - verkiezen de herkenbare
vorm. Dat wil niet zeggen dat zij realistisch schilde-
ren; hun voorstellingen zijn weliswaar gegoten in de
vorm van een soms ver doorgevoerd illusionisme,
maar zijn toch vooral ontsproten aan de fantasie.
Hun wonderlijke werelden treffen we niet alleen aan
op schilderijen, maar zijn soms ook te vinden in de
vorm van monumentale wand- en plafondschilderin-
gen in de Rijksuniversiteit Groningen, De Ooster-
poort, Museum De Buitenplaats en het Nijsinghhuis
te Eelde, en in een aantal café’s in Groningen en
Assen.

Henk Helmantel neemt onder de Noordelijke figura-
tieven een bijzondere plaats in. Zijn stillevens en
kerkinterieurs zijn op het eerste gezicht niet te
onderscheiden van de zeventiende-eeuwse Holland-
se schilderkunst. Toch zijn er verschillen, al was het
alleen al in de beschikbare verf en de toepassing
daarvan toen en nu. Ook het kleurgebruik en de
andere manier van kijken en denken bepalen de ver-
schillen. In de lezing wordt hierop onder meer inge-
gaan.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is als
onderzoeksmedewerker verbonden aan het Instituut voor
Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit
Groningen.

Vier figuratieven uit het noorden
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Jan Worst, Deugd als slaapmiddel, 1983



dinsdag 5 maart 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker Gieneke Arnolli 
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De eenentwintigste eeuw is gestart met kleu-
rige en versierde kleding waarin invloeden uit
verschillende culturen zichtbaar zijn. Gebor-
duurde Chinese bloemen sieren westerse
broeken en op feesten worden schitterende
Indiase spiegeltasjes gedragen.
Die vermenging van verschillende culturen in
kleding is van alle tijden. Altijd zijn er reizigers
geweest die uit verre landen mooie stoffen
meenamen en er thuis een kledingstuk van
lieten maken. Omstreeks 1775 droegen
vrouwen in Nederland bijvoorbeeld gebloemde sit-
sen jakjes uit India bij een wollen damasten rok uit
Engeland. Mannen droegen binnenshuis een ‘Japonse
rok’, een kimono naar Japans voorbeeld, gemaakt
van Franse zijde of Indiase sits. In de 19de eeuw
werden kralentasjes in Duitsland gebreid voor de
Nederlandse markt en zijden sjaaltjes kwamen uit
Oostenrijk of Tsjecho-Slowakije. Omstreeks 1925
waren tule sjaals met zilveren motiefjes uit Egypte in
de mode, gedragen bij de sluike charlestonjurkjes

met glinsteren-
de kralen. Ook
de ontdekking
van konings-
graven was
aanleiding om
allerlei oude
Egyptische
motieven in
kleding te ver-
werken. De
lezing sluit aan
bij een ten-
toonstelling in

het Fries Museum rond het thema ‘Mode-mix, de
wereld in kleren’, die de spreker heeft samengesteld
(nog te zien tot 1 april 2002). 

Gieneke Arnolli is sinds 1980 conservator textiel en kos-
tuum van het Fries Museum in Leeuwarden. Zij is in 1977
afgestudeerd als docent Beeldende vakken aan de ABK
Minerva in Groningen en tot 1995 ook werkzaam geweest
als docent. Zij organiseert jaarlijks een tentoonstelling over
mode en het Fries kostuum.

De wereld in kleren
Internationale invloeden op de mode in Nederland 1750-1950
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kleding, 2000
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zaterdag 9 maart 2002
10.00 - 13.00 uur
f 5,00
begeleiding medewerkers van de
Martinikerk
plaats Martinikerk, ingang Martini-
kerkhof 3
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Wie Groningen leert kennen, ontmoet de Martini-
kerk, de kerk achter d’Olle Grieze, zoals de Gronin-
gers de hoge grijze toren noemen. In zijn huidige
vorm zien we sporen van een reeks verbouwingen,
afbraken en aanbouwen, met evenzoveel stijlen. U
zult diverse bouwstijlen uit verschillende eeuwen
herkennen en kennismaken met de prachtige muur-
en gewelfschilderingen. 

Maar daar blijft het niet bij: bij uitzondering worden
we in de gelegenheid gesteld ook eens “boven op”
de kerk te kijken, dat wil zeggen op de gewelven.
Vanaf houten loopbruggen met leuningen hebben we
zo uitzicht op de constructie van het dak en de
gemetselde gebogen zoldering, en komen we bouw-
fragmenten uit de dertiende en veertiende eeuw
tegen. Na deze klauterpartij staat er beneden koffie
en thee klaar. Warme kleding wordt aanbevolen,
want het kan in maart boven op de gewelven nog
koud zijn!

De rondleidingen worden verzorgd door vrijwilligers
van de Stichting Martinikerk Groningen

Een ochtend in de Martinikerk
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Gewelven van de Martinikerk,
gezien van de houten loopbrug



dinsdag 12 maart 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Francis van Dijk
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De geschiedenis van Vincent van
Gogh en Paul Gauguin - hun weder-
zijdse bewondering, vriendschap en
rivaliteit en hun korte periode van
samenwerking in Arles in 1888 -
vormt het thema van de tentoon-
stelling in het Van Gogh Museum te
Amsterdam (9 februari tot en met 2
juni 2002).

Het is een van de meest dramatische verhalen uit de
kunsthistorie. Vooral het feit dat Vincent na een
hevige ruzie met zijn vriend een stukje van zijn oor
afsneed heeft tot de verbeelding van velen gespro-
ken. Van deze grondleggers van de moderne kunst
overheerst nu nog steeds het beeld van de bezeten
kunstenaar die alles opgeeft in het belang van zijn
werk.
In de lezing die Kunst in Zicht naar aanleiding van -
en ter voorbereiding - op de expositie organiseert,
wordt ook een dubbelportret geschetst van beide

kunstenaars en hun wis-
selwerking. De relatie
tussen de twee grond-
leggers zal worden
besproken vanuit de
context van hun leven
en werk. Daarbij staat
de periode van hun
samenwerking in Arles
centraal. Van Gogh had
namelijk ambitieuze
plannen ontwikkeld om
in Arles een kunste-
naarskolonie te stich-
ten, die de Franse kunst

een nieuwe impuls moest geven. Hij wist Gauguin
over te halen zich in Arles bij hem te voegen. Daar-
mee begint een korte, maar intensieve periode van
samenwerking in het beroemde Gele Huis, die duurt
van oktober tot december 1888. Schilderijen van
beide meesters zullen het verhaal van hun contact en
de uiteindelijke breuk laten zien. Een getuige is
onlangs nog opgedoken: ‘De man met rode pet’
blijkt Gauguin te zijn, geschilderd door Vincent van
Gogh.

Francis van Dijk is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in
negentiende- en twintigte-eeuwse kunst.

Van Gogh - Gauguin
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zondag 24 maart 2002
14.00 - 16.00 uur
f 7,50
begeleider drs. Rita Overbeek
vertrekpunt Martinitoren
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Groningen en de handel zijn
sinds mensenheugenis met
elkaar verbonden. ‘Noar stad
tao’ is in de Ommelanden een
gevleugelde uitdrukking voor
winkelen in de provincie-
hoofdstad. Vroeger gebeurde
dat bij de kraampjes op de
grote jaarmarkten; later ver-
plaatste de handel zich naar
winkelpanden. Die waren aanvankelijk gevestigd in
kelders en zogenaamde potkasten, waarvan er nog
een over is aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat en twee
werden gereconstrueerd (Schuitendiep en Turfsin-
gel). Vanaf de negentiende eeuw kennen we de
gebruikelijke winkelpanden, compleet met uithang-
borden en gevelstenen. Van lieverlee neemt het win-
kelbestand de overhand in de binnenstad. Woonhui-
zen worden omgetoverd tot ‘magazijn’ en kleine eta-
lagekasten maken plaats voor puien met grote win-
kelruiten. Opvallend is het grote aantal winkelpuien

uit de tijd rond 1900, gevolg van onder meer econo-
mische bloei.
Veel winkelpuien zijn in de loop der tijd aangepast of
vervangen, maar er zijn nog genoeg opmerkelijke
voorbeelden te vinden in de stad. Deze stadswande-
ling wil u daar oog voor laten krijgen.

Rita Overbeek is architectuurhistoricus. Zij werkt bij de
dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken van de
gemeente Groningen.

Werk aan de winkel
Winkelpuien in Groningen

9

STADSWANDELING7
Oude Kijk in ’t Jatstraat 38



dinsdag 26 maart 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Ellen van der Vecht
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Naar aanleiding van een ten-
toonstelling met werk van
Jacob van Ruisdael die van 27
april tot en met 28 juli 2002 in
het Frans Halsmuseum te
Haarlem (en eerder in de
Kunsthalle te Hamburg) is te
zien, houdt Kunst in Zicht een
deze bekende Hollandse 17de-
eeuwse landschapschilder.

Aanvankelijk maakte Ruisdael (1628/29-1682) vooral
schilderijen die de natuur in de omgeving van Haar-
lem tonen: duingezichten, boomgroepen aan de
duinrand en bleekvelden. Daarin zijn invloeden van
diverse gevestigde landschapschilders zichtbaar. Kort
na 1650 vond er een belangrijke verandering plaats
in Ruisdaels werk. Er ontstonden landschappen met
dramatische wolkenluchten, bijzondere lichteffecten
en indrukwekkende composities. De mens is daarin
slechts een nietig wezen dat overweldigd wordt

door de elementen van de natuur. Ruisdaels nieuwe
opvattingen vonden al snel navolging onder tijdgeno-
ten als Meindert Hobbema en Jacobs neef (en bijna
naamgenoot) Jacob Salomonsz van Ruysdael. Maar
ook latere kunstenaars als Turner en Constable
waren grote bewonderaars van zijn werk.

Ellen van der Vecht is kunsthistoricus. Zij werkt tijdelijk
voor het Liturgisch Instituut van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en doceert bij diverse instellingen.

Jacob van Ruisdael
De revolutie van het landschap rond 1650
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woensdag 27 maart 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Christa Engwerda
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Al eeuwenlang gebruiken schilders instrumenten om
hun kunstwerken te kunnen maken. Schilderijen van
de Vlaamse primitieven laten op de achtergrond
landschappen zien van zo’n klein formaat en zo’n
verbluffende gedetailleerde
uitwerking, dat het wel
tovenarij lijkt. Ook de licht-
effecten in de zeventiende-
eeuwse fijnschilderkunst
zijn betoverend realistisch.
Sinds de tentoonstelling De
Hollandse Fijnschilders in
1989, die door de kunsthis-
toricus Peter Hecht werd
samengesteld, weten we
dat die schilders gebruik
maakten van optische hulp-
middelen. De hedendaagse
kunstenaar David Hockney
is ervan overtuigd dat schil-
ders al eeuwenlang de

‘camera lucida’ en de ‘camera obscura’ gebruiken en
toont dit ook aan in zijn boek Secret knowledge.
Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters
(2000). Mirakels zijn de schilderijen van Jan van Eyck,
Gerard Dou en Jean Ingres (om er een paar te noe-
men) dan ook niet, maar wel wondermooie werken
die met behulp van licht, duisternis, spiegel en lens
tot stand zijn gekomen!

Christa Engwerda is historicus. Zij doceert aan diverse
culturele instellingen.

Vanuit een slimme optiek
Gebruik van optische instrumenten in de schilderkunst
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de werking van de ‘camera obscura’



dinsdag 2, 9 en 16 april 2002
19.30 - 21.30 uur
f 22,50 / f 7,50 per keer
spreker drs. Saskia Goddijn
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Kunst in Zicht organiseert haar
eigen - culturele - Giro d’Italia: in
drie lezingen trekken we door drie
streken in Italië en bezoeken
bekende en minder plaatsen.

Venetië en Veneto
Water, lucht, licht, paleizen, verrassende doorkijkjes
- Venetië! U wordt ingelicht over de geschiedenis
van de ‘Serenissima’ en we staan stil bij luisterrijke
paleizen en kerken. We zullen enkele voorbeelden
van de Venetiaanse schilderkunst bekijken en op een
tocht door de Veneto-streek doen we een aantal vil-
la’s aan die werden ontworpen door de bekende
architect Andrea
Palladio.

Umbrië
Umbrië het land
van Sint Franciscus,
is een regio met
prachtig natuur-
schoon en stille
middeleeuwse
dorpjes, waar
grootse bouwwer-
ken en unieke
kunstschatten te

vinden zijn. We bezoeken onder meer Assisi,
geboortestad van Sint Franciscus, en zien de fresco-
schilderingen van Giotto. In het stadje Spello komen
we het werk van de schilder Pinturicchio tegen, en in
Todi treffen we een van de mooiste renaissance ker-
ken van Umbrië aan.

Apulië
In het landschap van Apulië herkennen we de Itali-
aanse driekleur: wijnrode aarde, spierwitte stadjes
en uitgestrekte vlakten met groene olijfbomen. De
inhoud van deze avond zal net zo gevarieerd zijn als
het gebied zelf. Castel del Monte van Keizer Frede-
rik II is een uniek middeleeuws wonder. In de con-
trastrijke stad Bari struinen we door steegjes en

bezichtigen romaanse bouwwerken.
Bij Alberobello steken de zogenaam-
de ‘trulli’ - kegelvormige, witte huis-
jes - scherp af tegen de helder blau-
we lucht. Tenslotte bezoeken we de
stad Lecce, al was het alleen maar
omdat gezegd wordt: ‘Als u Lecce
niet hebt bezocht, mag u over barok
en rococo nooit meer meepraten.’

Saskia Goddijn is kunsthistoricus en
begeleidt regelmatig culturele reizen naar
Italië 

Giro d’Italia: Venetië en Veneto - Umbrië - Apulië
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Venetië, Ca’ d’Oro, 1422- ca. 1440



woensdag 3 en 17 april 2002
19.30 - 21.30 uur
f 15,00 / f 7,50 per keer
spreker drs. Carolien ten Brug-
gencate
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Van 10 maart tot en met 9 juni 2002 is in het Singer
Museum te Laren een tentoonstelling te zien over
kunstenaarskolonies in Europa. Kunst in Zicht houdt
daarom over dit onderwerp een tweetal lezingen,
waarin onder meer gezocht zal worden naar de
wortels van dit verschijnsel.

Kunstenaars zoeken elkaar dikwijls op, maar ze trek-
ken ook vaak en masse naar dezelfde plek. Dat kan
verschillende redenen hebben: een verlangen naar
het buitenleven, een vlucht uit de stedelijke omge-
ving, zoeken naar bijzondere ervaringen, of de aan-
wezigheid van gunstige omstandigheden (pittoresk
landschap, mooie lichtval) om te werken. Zo heeft
de zee een opmerkelijke aantrekkingskracht uitgeoe-
fend op kunstenaars. Denk aan plaatsen als Pont-
Aven, Honfleur, Saint-Tropez in Frankrijk, Saint-Ives
in Cornwall, of Skagen in Denemarken. Soms ging de
trek naar het platteland ook gepaard met een spiritu-
ele zoektocht, een idealisering van het boerenleven
en een sterke gemeenschapszin, zoals in het Duitse

Worps-
wede. In
twee
avonden
passeren
een aan-
tal kun-
stenaars-
kolonies
de revue,
bekijken
we schil-
derijen
die daar
werden
gemaakt
en pro-
beren we

het karakter van de verschillende kunstenaarsdorpen
te bepalen. De lezingen vormen daardoor niet alleen
een goede voorbereiding op de tentoonstelling, maar
bieden wellicht ook inspiratie voor vakantieplannen.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is als
onderzoeksmedewerker verbonden aan het Instituut voor
Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit
Groningen.

Van Barbizon tot Laren
Kunstenaarskolonies in Europa, 1840-1940
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Max Liebermann, Lopend meisje, collectie Bühler-Brockhaus



zondag 7 april 2002
14.00 - 16.00 uur
f 7,50
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt hoek Goeman 
Borgesiuslaan/Hondsruglaan
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De jaren dertig van de
vorige eeuw staan te
boek als ‘de crisisja-
ren’. Desondanks ver-
rees her en der chique
architectuur. In het
zuiden van de stad
Groningen, bijvoor-
beeld, werd een aan-
vang gemaakt met de
bouw van de ‘Villa-
buurt’. Als voorbeeld
dienden Haren, Hare-
nermolen en het Hil-
versum van Dudok.
Het villapark moest
onder andere de uit-
stroom van kapitaal-
krachtige inwoners
tegengaan. Milieuover-
wegingen speelden

echter ook een rol: het parkkwartier mocht niet
alleen aantrekkelijk zijn voor de bewoners, maar
moest vooral grote waarde krijgen voor de volksge-
zondheid. De in de jaren dertig gebouwde panden
waren overwegend twee huizen onder een kap.

Diverse gerenommeerde Groningse
architecten hebben meegewerkt
aan de realisatie van de ‘Villabuurt’,
zoals  Evert van Linge, Egbert Reits-
ma, S.J. Bouma en Wittop Koning.
Zij voorzagen de stadsuitbreiding
van de nodige allure. De eerste vil-
la’s verrezen in 1930 aan de Honds-
ruglaan en aan de Quintuslaan. Ook
na de jaren dertig - tot op de dag
van vandaag - is driftig gebouwd aan
het parkkwartier. Tijdens de rond-
gang door de ‘Villabuurt’ zal aan-
dacht worden besteed aan de ver-
schillende bouwperioden en -stijlen.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert
kunst- en architectuurgeschiedenis aan
diverse instellingen en schreef artikelen
over architectuur in de stad Groningen.

De ‘Villa-buurt’ in Groningen-Zuid

STADSWANDELING12
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S.J. Bouma, dubbel woonhuis, Hondsruglaan 17/19



donderdag 11 en 18 april 2002
10.00 - 12.00 uur
f 15,00 / f 7,50 per keer
spreker drs. Anna Keller
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In 1902 openden de deuren van een
grote overzichtstentoonstelling  ‘Les
Primitifs Flamands á Bruges’. Ze mar-
keerde het begin van de herontdek-
king en waardering van de vijftiende-
en zestiende-eeuwse Vlaamse kunst.
Precies honderd jaar later is Brugge de culturele
hoofstad van Europa. Dit feit wordt onder andere
luister bijgezet met de expositie ’Jan van Eyck, de
Vlaamse Primtieven en het Zuiden’.

Sinds 1902 heeft het kunsthistorisch onderzoek ook
niet stilgestaan: wij krijgen een steeds volledigere
beeld van het oeuvre van zowel de grote als de klei-
ne Vlaamse meesters. Sommige van hen gingen zelf
over de grenzen van de Lage landen, zoals .Jan van
Eyck die een tijdje in Portugal en Spanje bleef. De
Vlaamse schilderijen waren zeer geliefd bij de Euro-
pese konings- en vorstenhuizen. Dankzij de reizende
kunstenaars en hun werken beïnvloedden de kunst
van het Zuiden en de Noorden elkaar. Doel van de
expositie is deze boeiende wisselwerking te tonen.

Naast meesterwerken uit Belgische musea worden
ook tal van internationale collecties aangesproken.
De curator belooft niet alleen een tentoonstelling
van het hoogste niveau, maar ook een unieke kans
om een verzameling werken van wereldklasse in één
museum te zien. 
Tijdens de cursus maken wij kennis met het oeuvre
van enkele Vlaamse schilders (zoals Jan van Eyck,
Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes en Hans
Memling) en met hun invloed op de Zuidelijke schil-
derkunst. De cursus sluit aan bij de tentoonstelling
die van 15 maart tot en met 30 juni 2002 in Brugge
wordt gehouden.  

Anna Keller studeerde kunstgeschiedenis in Boedapest en
Groningen, met als specialisatie middeleeuwse kunst.

Jan van Eyck, 
de Vlaamse Primitieven en het Zuiden
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Jan van Eyck, Madonna met kanunnik Joris van der Paele (detail),

1436, Brugge, Groeningenmuseum



zondag 21 april 2002
14.00 - 16.00 uur
f 7,50
begeleider drs. Christa Engwerda
vertrekpunt Scheepvaartmuseum,
Brugstraat 24
opgave Athena’s Boekhandel 

Zoals bijna alle middeleeuwse steden was ook Gro-
ningen omgeven door een muur. Eerst was deze van
hout, maar de trotse Groninger burgers zorgden
ervoor dat hun muur van steen werd. Dit was feite-
lijk niet naar de zin van de plaatsvervanger van de
bisschop maar deze had toen al niet veel meer in te
brengen. De Groningers zagen liever de Duitse kei-

zer als hun heer, want in de late Middeleeuwen
leverde het meer prestige en economische voorde-
len op om een zelfstandige keizerstad te zijn. Gro-
ningen was toen dus een trotse ommuurde stad met
zeven poorten, waarbinnen eenieder zijn plaats had
naar beroep en stand. In het middeleeuwse Gronin-
gen hadden religie, bestuur, handel, industrie,
ambacht, sociale zorg, horeca en nering dan ook hun
eigen wijk (of plaats hierin) en we zullen tijdens de
wandeling die langs de oude stadsmuur loopt, zien
wie waar was gevestigd en waarom!

Christa Engwerda is historicus. Zij doceert aan diverse
culturele instellingen.

Groningen achter de muur

16

STADSWANDELING14



woensdag 24 april 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker dr. Corma Pol
plaats Blauwe Zaal, 
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Een doolhof, zoals we bijvoor-
beeld aantreffen in de vloer
van de kathedraal van Chart-
res, is een gecompliceerde
vorm die zijn oorsprong vindt
in de spiraal. Spiralen behoren
tot de oudste menselijke uitin-
gen. Ze representeren de kos-
mos en andere werkelijkheden
die daar op kleinere schaal mee overeenkomen: de
wereld, de schoot van de Moeder (aarde), de kron-
kelige windselen van onze hersens en, op psychisch
niveau, de individuele levensloop.

Het beroemdste labyrint ligt in Cnossos op Kreta.
Daar versloeg ooit, in de mythische tijd, Theseus
met behulp van zijn geliefde Ariadne de stiermens
Minotaurus. Zij gaf hem een kluwen draad - volgens
de ene overlevering van touw, een ander zegt van
wol of zelfs van goudkleurig materiaal - waardoor hij
de weg terug kon vinden. Het verhaal symboliseert
een initiatieroute. De held en de heldin ondergaan

een test die hen uitdaagt om het monster in het cen-
trum van de doolhof te overwinnen, waarna zij de
terugtocht kunnen aanvaarden. Pas na deze gang
door angst en duisternis heen kan een volgende win-
ding van de levensweg worden ingeslagen. In de
lezing zal de spreker ingaan op vorm en inhoud van
het labyrint als kunstzinnig-spiritueel teken.

Corma Pol is kunsthistorica em was tot voor kort docent
aan  Academie Minerva. Zij is de auteur van Discourse on
the Frame. The making and Unmaking of Indonesian Women
Artists (1998). Nu is zij werkzaam als counsellor van kun-
stenaars

Het labyrint als inwijdingsweg
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woensdag 15 en 22 mei 2002
19.30 - 21.30 uur
f 15,00 / f 7,50 per keer
spreker drs. Ellen van der Vecht
plaats Blauwe Zaal, De Ooster-
poort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Een verblijf in Italië was een
vast onderdeel in de vor-
ming van een kunstenaar in
de 17de,  18de en 19de
eeuw. Veel Nederlandse
schilders maakten de reis
naar Italië en raakten gefas-
cineerd door het heldere zuidelijke licht. Ze bestu-
deerden de overblijfselen uit de klassieke Oudheid
en de beroemde kunstwerken van kunstenaars als
Michelangelo, Rafaël, Titiaan. Ook leerden ze van het
werk van eigentijdse Italiaanse collega’s. Doel van de
reis was altijd Rome en daar ontstond in de eerste
helft van de 17de eeuw dan ook een heuse Holland-
se kunstenaarskolonie, de Bamboccianten genaamd.
Tot de oprichters van deze 
‘schildersbent’ behoorden de schilders Cornelis van
Poelenburgh en Bartholomeus Breenbergh. Deze
schilders maakten veel landschapsstudies en tonen
ons het Italiaanse landschap in een zacht licht met
kleine menselijke figuurtjes erin. Een paar decennia

later trokken Jan Both en Nicolaes
Berchem zuidwaarts. Zij legden wat
meer nadruk op de menselijke figu-
ren in hun zachtverlichte landschap-
pen en tekenden daarvoor veel
figuurstudies. In de 18de en 19de
eeuw werd het Italiaanse landschap
sterk geromantiseerd weergegeven
als ware het een aards Arcadië. Vaak
hadden deze schilderijen een morali-
serende boodschap. Deze voorstel-
lingen zien we terug bij onder andere
Karel Frans Philippeau en Cornelis
Kruseman.

In twee lezingen wordt een beeld gegeven van de
Nederlandse schilders in Italië in de 17de, 18de en
19de eeuw. Wat inspireerde hen, hoe gaven ze hun
idee van Italië weer, hoe keken ze ernaar en hoe
groot bleef de opgedane Italiaanse invloed na terug-
komst in Nederland? Tenslotte wordt hun invloed op
de ‘thuisblijvers’  behandeld. De lezing wordt gehou-
den naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstel-
ling in de Kunsthal te Rotterdam.

Ellen van der Vecht is kunsthistoricus. Zij werkt tijdelijk
voor het Liturgisch Instituut van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en doceert bij diverse instellingen.

De blijvende verlokking
Nederlandse kunstenaars in Italië
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zaterdag 25 mei 2002
8.00 - 19.00 uur
f 45,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
begeleider drs. Carolien ten 
Bruggencate
instapplaatsen
8.00 uur Groningen, NS Hoofdsta-
tion (bij de fietsenstalling)
8.15 uur Haren, Motel
opgave Athena’s Boekhandel

Op deze excursie brengen we een
bezoek aan twee tentoonstellingen
die ook al in enkele lezingen zijn
behandeld (zie p. 10 en 13)

In het Frans Halsmuseum te Haarlem is een tentoon-
stelling ingericht met ruim dertig werken van de
zeventiende-eeuwse landschapschilder Jacob van
Ruisdael en een groot aantal schilderijen van tijdge-
noten. De expositie geeft een beeld van de sleutelrol
die Ruisdael rond 1650 vervulde in de ontwikkeling
van het Hollandse landschapschilderen. Zijn nieuwe
opvattingen vonden navolging onder tijdgenoten als
Meindert Hobbema, Jan van Kessel en zijn neef Jacob
Salomonsz van Ruysdael.

In het jaar van de introductie van de euro presen-
teert het Singer Museum in Laren een tentoonstel-
ling over het fenomeen kunstenaarskolonies in Euro-
pa. Kunstenaars uit deze kolonies, zoals Jacob Israels,
Camille Corot, Paul Gauguin, Max Pechstein en
Alexej von Jawlensky hebben een belangrijke bijdra-
ge geleverd aan de ontwikkeling van de moderne
kunst in Europa. Nog niet eerder was in Nederland
een overzicht te zien van wat er in de diverse plaat-

sen tot stand kwam. Aan de hand van ruim 100
kunstwerken en talrijke authentieke documenten
wordt aandacht besteed aan kunst en leven in kolo-
nies in Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken,
Nederland en Zwitserland.

Laren: Kunstenaarskolonies in Europa
Haarlem: Jacob van Ruisdael
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Charles Laval, Badende, 1888, Kunsthalle Bremen



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, wandelingen en excursies worden
verzorgd door deskundige docenten, voor het
merendeel kunsthistorici, historici en archeologen.
De lezingen worden geïllustreerd met dia’s.

Inschrijving
Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en
excursies kan op drie manieren geschieden:
-schriftelijk
via het inschrijfformulier en storting van het ver-
schuldigde bedrag onder vermelding van het volg-
nummer van het programmaonderdeel op gironum-
mer 4970581 ten name van de Stichting Kunst in
Zicht, Groningen.
-telefonisch via 050 - 318 86 51
rechtstreeks: maandag en dinsdag van 
10.00 - 13.00 uur

buiten kantooruren: via het antwoordapparaat
Voor betalingswijze zie boven.
-contante betaling
bij Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
in Groningen (niet telefonisch).
Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om
slechts één of twee avonden bij te wonen, in plaats
van het totale aantal bijeenkomsten.

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

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 lezing of excursie georgani-
seerd. Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaar-
lijks het programmaboekje met complete overzicht
en eventuele aanvullende informatie over de activi-
teiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelin-
gen en excursies.
Voor minimaal E 12,50 per jaar (1 januari - 31
december) steunt u de activiteiten van Kunst in
Zicht. Voor (echt)paren geldt een minimumtarief

van E 20,00 per jaar. U kunt zich opgeven door het
aanmeldingsformulier achter in het boekje in te stu-
ren.
Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers,
tel 050 - 318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur recht-
streeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat;
u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld).

Jongerenactie
Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaart
krijgen jongeren 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 vele 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
Carolien ten Bruggencate of Anna Keller, tel 050 -
318 86 51 (maandag 10.00-13.00 uur rechtstreeks/
buiten deze uren via het antwoordapparaat; u
wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld).
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•Stuur dit formulier naar Stichting
Kunst in Zicht, Postbus 1181,
9701 BD Groningen.

•Maak tegelijkertijd het verschul-
digde bedrag vermeerderd met
f 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 hebben
ontvangen. U krijgt het inschrijf-
bewijs dan toegestuurd.

Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats

1 Armenië .....x f 7,50 .....x  f 6,80 .....x f 6,00 .............

2 Finse kunst .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

3 Vier figuratieven uit het noorden .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

4 De wereld in kleren .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

5 Martinikerk .....x f 5,00 .............

6 Van Gogh - Gauguin .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

7 Werk aan de winkel .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

8 Jacob van Ruisdael .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

9 Optische instrumenten .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

10 Venetië en Veneto - Umbrië - Apulië .....x f 22,50 .....x f 20,40 .....x f 18,00 .............

11 Kunstenaarskolonies in Europa .....x f 15,00 .....x f 13,60 .....x f 12,00 .............

12 ‘Villa-buurt’ in Groningen-Zuid .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

13 Jan van Eyck en de Vlaamse Primitieven .....x f 15,00 .....x f 13,60 .....x f 12,00 .............

14 Groningen achter de muur .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

15 Het labyrint als inwijdingsweg .....x f 7,50 .....x f 6,80 .....x f 6,00 .............

16 Nederlandse kunstenaars in Italië .....x f 15,00 .....x f 13,60 .....x f 12,00 .............

17 Excursie Laren - Haarlem .....x f 45,00 .....x f 40,00 .....x f 35,00 .............

Administratiekosten f 1,50

Totaal    f .............

Inschrijfformulier
heer/mevr.

straat

postcode en woonplaats

telefoon

bank/gironummer
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In het hart van Groningen:
– een brede opleiding
– met klassieke talen
– een goede begeleiding
– en veel culturele activiteiten

Turfsingel 82  9711 VX Groningen
telefoon 050-312 05 59

Praedinius
G Y M N A S I U M

Inschrijven kan ook per e-mail:
www.kunstinzicht.org
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Word
nu
donateur

Voor minimaal E 12,50 / (echt)paren E 20,00 per jaar steunt u de veelheid aan

activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht. 

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

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

delingen en ééndaagse excursies en ontvangt u tweemaal per jaar ons program-

maboekje. Het donateursjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro 

toegestuurd.

Ja, ik word donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

keuze gratis lezing of stadswandeling:

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen
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Drukkerij 
Volharding
Groningen

Hoendiepskade 12  
9718 BE Groningen  

telefoon (050) 312 72 23  
fax (050) 314 60 71

• brochures zoals deze  
• affiches A2 en groter  

• folders  • boeken  
• periodieken  • speciale uitgaven  

• huisstijlen  • foliedruk  
• dtp & grafisch ontwerp

D R U K K E R S  M E T  
H A R T  V O O R  D E  K U N S T

Peter Dijk • Gesprek met Venus
acryl op doek, 2001
Galerie Noord, 5 - 30 maart
Nieuwstad 6, Groningen


