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Editoriaal

 OP DE DREMPEL

 VAN EEN BELANGRIJK JAAR…

‘De Vrienden’ vieren in 2010 hun twintigjarig bestaan. Dit 

zal gepaard gaan met heel wat speciale manifestaties zoals 

daar zijn: een feestelijke Academische zitting, een Ensori-

aans banket geïnspireerd op een menu gecreëerd en geïl-

lustreerd door James Ensor, een tentoonstelling ‘Ensor en 

het boek’, een tentoonstelling in Mu.Zee met werken gefi -

nancierd en / of geschonken aan de kunstcollectie van de 

stad Oostende en de uitgave van een kunstwerk speciaal 

ontworpen naar aanleiding van de viering.

Het is niet de bedoeling in dit Edito de geschiedenis te 

schrijven van de vereniging omdat die in een speciaal num-

mer van Pro Luce zal verschijnen, maar wel om te blijven stil-

staan bij enkele punten, overwegingen, doelstellingen, feiten 

en gebeurtenissen die een bijzondere rol gespeeld hebben 

in haar drijfveren, actie en geschiedenis.

 Onze doelstellingen

Op initiatief van toenmalig Cultuurschepen mevrouw Emili-

enne Vercrysse-Haghebaert werd in 1990 de vereniging ‘De 

Vrienden van de Stedelijke Musea’ opgericht. Na een ver-

kennende bijeenkomst op 13 maart 1990 had de offi ciële 

stichtingsvergadering plaats op 28 maart in het ‘Blauwe Sa-

lon’ van het Ensorhuis in de Vlaanderenstraat.

Jarenlang werd gewerkt binnen onze doelstelling geformu-

leerd in art. 2 en art. 3 van het hoofdstuk I van onze statuten 

die als volgt luiden:

Artikel 2: de vereniging heeft tot doel:

•Bij te dragen tot het aankopen van kunstwerken bestemd 
om de verzamelingen van de Stedelijke Musea te Oos-

tende te verrijken. Deze aankopen dienen zich evenwel 

te situeren binnen het verzamelbeleid van de stad Oos-

tende.

•De belangstelling voor de stedelijke Musea en voor het 
stedelijk museumleven in het algemeen te Oostende te 

bevorderen door voordrachten, studiereizen, publicaties 

en ook het mede bekostigen van tentoonstellingen, zon-

der dat dit beperkend is.

Artikel 3: De fondsen door de vereniging ingezameld zullen

uitsluitend aangewend worden:

•Om kunstwerken te verwerven die kaderen binnen het 
museumbeleid, bepaald in artikel 2.2 voor het (mede-)

bekostigen van publicaties, zoals catalogi, jaarboeken en 

zonder dat dit beperkend is.

 Onze actie

‘De Vrienden’ hebben in de voorbije twintig jaar het beste 

van zichzelf gegeven qua inzet, manifestaties en verrijking 

van het kunstpatrimonium van de stad Oostende. Het jaren-

lange bestaan van onze vereniging omvatte immers o.a.:

Het organiseren van talrijke reizen naar kunststeden;

Het bezoeken van ateliers van kunstenaars;

Het houden van voordrachten over kunst, kunstenaars, 

schoonheid en Cultuur;

Het brengen van bezoeken aan musea en tijdelijke tentoon-

stellingen;

Het schenken en prefi nancieren van kunstwerken om het 

kunstpatrimonium van de stad te verrijken;

Het samenstellen en drukken van ons tijdschrift ‘Pro Luce’;

De organisatie en programmering ieder jaar van de alge-

mene vergadering met gastsprekers en muzikale omlijsting;

Het opstellen en goedkeuren ieder jaar van de werkings- en 

fi nanciële verslagen;

De permanente inzet voor en bekommernis om het reilen en 

zeilen van onze musea bij middel van schriftelijke en mon-

delinge tussenkomsten bij leidende instanties. Ook voor de 

opstelling van manifesten die duidelijk aangeven hoe be-

langrijk kunst, schoonheid en Cultuur wel zijn.

 Onze liefde en eerbied

Die jarenlange inzet van ‘De Vrienden’ was gebaseerd op 

hun liefde voor hun stad, haar kunstbezit en hun wil en ver-

langen het de nodige uitstraling te schenken. Met name om 

haar kunst meer warmte en meer licht te laten geven. Ja, 

voor het ‘Luce Ostendiana…’ Het is altijd hun lovenswaar-

dige doelstelling geweest kunst en schoonheid samen te 

brengen in ruimten die voor iedereen toegankelijk zijn en zo-

veel mogelijk mensen te laten kennis maken met vormen van 

schoonheid. Ze hebben altijd gepoogd om het leven in de 

kunst en de kunst in het leven te brengen.

Onze drijfveer had alles te maken met het vurig verlangen en 

opzet om zaken te organiseren die de mensen nader bren-

gen tot het grote mysterie dat men ‘de schoonheid’ noemt en 

het museum te herscheppen tot een ruimte waar de echte 

ontmoeting plaats heeft met mensen, kunstwerken en kun-

stenaars.

Kunst immers voert tot verfi jning van de smaak, verruimt en 

verrijkt de persoonlijkheid van de bewonderaar en bewon-

deraarster omdat ze zich richt tot de in- en verbeelding, tot 

het intellect en de wil, tot het bewuste en onderbewuste in de 

mens. Het kunstwerk zelf is het resultaat van een gesprek, 

een botsing, een confrontatie met de natuur, de materie en 

de geest, het hart en het temperament van de mens. Kunst 

Volgend jaar wordt een heel speciaal jaar voor 

onze vereniging, met tal van grote activiteiten.

U kunt uw lidmaatschapsbijdrage nu reeds ver-

nieuwen zodat u steeds uitgenodigd wordt. In 

deze tijden van crisis blijven onze lidgelden on-

veranderd : de tarieven vindt u op de achterfl ap 

van deze Pro Luce.

Noteer alvast in uw agenda : op zaterdag 27 fe-

bruari 2010 om 10.00 uur is er de jaarlijkse Al-

gemene Ledenvergadering, gevolgd door een 

feestelijk banket ! U krijgt een uitnodiging toege-

stuurd in januari 2010.
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Editoriaal

blijft de unieke uiting van een enorme vrijheids- en schep-

pingsdrang en van een ingeboren drang naar vormgeving. 

Zo zijn de kunstwerken de getuigenissen van al datgene 

wat op de weg van de mens kan gebeuren en van de wijze 

waarop hij daar op gereageerd heeft. Zo wordt kunst meta-

morfose of gedaante- en vormverandering!

Voor kunst en schoonheid dient de mens belangstelling te 

hebben en moet hij tot bescherming, koestering en conser-

vatie overgaan. Dat alles gebaseerd op liefde en eerbied.

 De vrijwilligers en de toekomst

In heel dat proces, vooral in dat laatste, hebben de vrijwil-

ligers een grote rol gespeeld. Zij immers vormen een band 

tussen de wereld van het museum en het grote publiek. De 

vrijwilliger is een soort doorgever, een tussenpersoon, een 

ambassadeur van kunst en schoonheid.

Allen, de leden van de RVB van de vereniging samen met de 

personeelsleden Museum en Cultuur van de stad Oostende, 

van hoog tot laag, de opeenvolgende schepenen van Cul-

tuur, hebben met succes hun taak vervuld en er het beste 

van gemaakt.

Hun droom, een eigen Museum voor Schone Kunsten van de 

stad Oostende, hebben ze niet kunnen waarmaken maar ze 

zijn nu – de zaken zijn eenmaal wat ze zijn en we moeten nu 

vooruit – volwaardige, gedreven Vrienden geworden van het 

Kunstmuseum Mu.Zee OOSTENDE COLLECTIE STAD OOS-

TENDE. En nu gaan we ervoor…

Roland Laridon

Voorzitter

Vrienden Mu.Zee Collectie stad Oostende



Museum de Plate

 DE VUURTORENWIJK EN ZIJN

 BEWONERS: HET VERANDERDE

 STRAATBEELD VAN DE WIJK.

Het Oostends Historisch Museum De Plate brengt op-
nieuw een boeiende erfgoedtentoonstelling. Centraal 
staat de Vuurtorenwijk, ook vaak ‘den Opex’ genoemd. 
De wijk die dicht aanleunt bij Bredene en van de rest van 
de stad is gescheiden door de haven, kende een boei-
ende geschiedenis die door wijkbewoner Jean Huys in 
woord en beeld wordt gebracht.

In 2006 was het zowat 75 jaar geleden dat de verhuis van 

de ‘Oede Viertorre’ naar de wijk Opex begon. Dat was toen 

voor Davidsfonds Vuurtoren de aanleiding om een fototen-

toonstelling te organiseren over het veranderd straatbeeld 

van deze wijk. Tweehonderd - meestal nooit eerder publiek 

vertoonde - foto’s en enkele kaarten, plannen en schilderijen 

illustreerden de evolutie van de wijk aan de overzijde van de 

havengeul. 

Met materiaal van deze tentoonstelling, aangevuld met nieu-

we aanwinsten, organiseert de heemkundige kring De Plate 

nu een tentoonstelling onder de noemer “De Vuurtorenwijk 

en zijn bewoners. Het veranderd straatbeeld van de wijk”. 

Sinds de ontruiming van het toenmalige ‘Quartier du Phare’, 

in de volksmond ‘de Viertorre’ genoemd , is het uitzicht van 

het gebied aan de overzijde van de Congolaan (nu dr. Ed. 

Moreauxlaan) inderdaad grondig veranderd: weilanden en 

het ‘sturt’ werden herschapen in een bloeiende woonwijk, 

zandstraten (zelfs tot begin van de jaren zeventig) kregen 

kasseien, later asfalt of beton, huizen werden gebouwd en 

weer afgebroken, winkels en cafés floreerden en verdwe-

nen, Cine Opex werd achtereenvolgens een filiaal van de 

Unic, een elektrozaak, een baptistische kerk… 

 Openingstijden: van zaterdag 3 oktober tot zondag 29 

november 2009, elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 en van 

14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de herfstvakantie is het museum 

dagelijks open, behalve op dinsdag.

 Oostendenaars krijgen gratis toegang tot dit museum.

 65-plussers en houders van een verminderingskaart be-

talen 1 euro

 Kinderen tot 14 jaar: gratis
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 MU.ZEE

Collecties Provincie West-Vlaanderen en Stad 

Oostende 5 x Mu.ZEE

•Jef Geys – “Kleurboek”
•Daan van Golden – “Golden Years”
•Luc Claus – collectiepresentatie
•Jean Leering – Fotograferen met Cézanne
•20 jaar Vrienden Mu.ZEE collectie provincie West-
Vlaanderen

van 7 november 2009 tot en met 31 januari 2010

 Jef Geys – “Kleurboek”

In september hebben alle leerlingen van de zesde jaar basis-

onderwijs te Oostende een kleurboek van Jef Geys ontvan-

gen. Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de wereld? Welke 

invloed hebben beelden op ons denken? Of nog, hoe kleu-

ren beelden en vormen ons denken? Het kleurboek van Jef 

Geys heeft zijn oorsprong in het begin van de jaren zestig en 

is nu in een nieuwe versie, “Kempens Informatieblad – editie 

Oostende”, uitgegeven. Het bestaat uit zeven themabladen: 

de wereld, het lichaam, het mannelijke, de droom, de kunst-

geschiedenis, de dingen en het huis.

Mu.Zee toont de originele panelen van het kleurboek uit 

1963-65 samen met de observaties, invullingen en interpre-

taties van de leerlingen uit Oostende.

 Daan van Golden – “Golden Years”

“Golden Years” van de Nederlandse kunstenaar Daan van 

Golden is een verzameling van beelden vanaf zijn geboorte-

jaar 1936 tot zijn zeventigste verjaardag in 2006. 'De gouden 

jaren' is een uitdrukking die verwijst naar een ideale tijd van 

bloei en welvaart, of gewoonweg de tijd waarin we het geluk 

hebben te leven. De beelden komen uit kranten, ze maken 

vaak deel uit van ons collectief geheugen. Met Daan van 

Golden, die in zijn eigen schilderijen en foto's vaak gebruik 

maakt van kant-en-klare beelden, hebben ze een kijker ge-

vonden.

“Golden Years” is een bruikleen van de FRAC Nord-Pas de 

Calais te Duinkerke en wordt in Mu.ZEE samen met enkele 

schilderijen van Daan van Golden getoond.

 Luc Claus – collectiepresentatie

Naar aanleiding van het verschijnen van de eerste monogra-

fie over het oeuvre van Luc Claus (1930-2006) door uitge-

verij Ludion brengt Mu.Zee een collectiepresentatie van zijn 

tekeningen. De recente selectie en schenking van tekenin-

gen worden in

dialoog getoond met Luc Claus�schetsboeken, reisteke-

ningen en verzameling postkaarten. Daarnaast gaan zijn 

tekeningen ook in dialoog met werken uit de collectie en 

bruiklenen van onder meer James Ensor, Luis Van Lint, Marc 

Mendelson, Philip Guston en Bruce Nauman.

 Jean Leering – Fotograferen met Cézanne

De bibliotheek van Mu.Zee brengt een presentatie rond de 

recente publicatie “Fotograferen met Cézanne – landschap-

pelijke elementen als motief” van Jean Leering. Het boek 

heeft een unieke invalshoek om de schilderkunst van de 

impressionistische kunstenaar Paul Cézanne (1839-1906) 

dichter bij de hedendaagse kijker te brengen. Het bevat een 

visueel onderzoek naar Cézannes motieven en zijn manier 

van uitbeelden. De foto�s en teksten zijn van Jean Leering, 

oud-directeur van het Van Abbemuseum en zijn door de ont-

werper Jan van Toorn omgezet in een intensief kijkboek.

De bibliotheekpresentatie is tot stand gekomen met dank 

aan Wies van Moorsel en met medewerking van het Van Ab-

bemuseum te Eindhoven.

 20 jaar Vrienden Mu.ZEE

De voormalige Vrienden van het PMMK vieren hun twinstig-

ste verjaardag met onder meer een nieuwe map met kunst-

werken in oplage van Louis De Cordier, Joris Ghekiere, Ca-

therina van Eetvelde, Yves Velter en Pieter Vermeersch.

 Praktische Informatie

TOEGANGSPRIJZEN

€ 6 individuele bezoekers

€ 5 reductie (groepen, 55+)

€ 1 jongeren 13-26 j

Gratis kinderen - 12 jaar

 Open: dinsdag tot zondag, van 10 - 18 uur

Mu.ZEE

Collecties Provincie West-Vlaanderen en

Stad Oostende

met als ambassadeurs het Permekemuseum te

Jabbeke en het Ensorhuis te Oostende

Romestraat 11 • 8400 Oostende • T 00 32 (0)59 50 81 18
F 00 32 (0)59 80 56 26 • E info@kunstmuseumaanzee.be
www.muzee.be

Kunstmuseum aan zee

Voorstelling ‘Catalogue raisonné van de schilderijen van Ja-

mes Ensor’ door Xavier Tricot

in Mu.ZEE, zondag 11 oktober 2009 van 10.30 tot 

12.00 uur. De toegang is gratis.

James Ensor beheerste alle stijlen. Hij zei zelf dat hij ‘van stijl 

veranderde zoals van hemd’. Xavier Tricot brengt een schit-

terend overzicht van die verscheidenheid van Ensors oevre 

in deze monumentale catalogue raisonné. Naast de schilde-

rijencatalogus, grotendeels in kleur geïllustreerd, brengt de 

auteur ook een gedetailleerde , geïllustreerde chronologie 

van Ensors leven en werk, met citaten van de Meester zelf.

Xavier Tricot is erelid van onze vereniging en eminent Ens-

ordeskundige. Hij is lid van het Ensorcomité en auteur van 

verscheidene kunsthistorische studies over James Ensor 

en Léon Spilliaert. Hij was curator van en adviseur voor ver-

scheidene Ensortentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Voordrachten
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Geboren onder de zeespiegel in de provincie Noord-Holland 

en in 1995 als lid van de Vrienden hier aangespoeld, voel ik 

me in Oostende als een vis in het water. Mijn geliefkoosde 

plekje is ’t Koptje van ’t Hoofd op het staketsel, omdat je 

vandaar uit een zicht hebt op alle facetten van Oostende: de 

zee en de branding die slaat tegen het staketsel, de golfbre-

kers en het strand; de havenmonding waar de zeeschepen, 

zeil- en vissers-

boten binnen- en 

buitenvaren; de 

kustlijn met de 

dijk en daarachter 

de stad. Op deze 

plaats heeft Léon 

Spilliaert het werk 

gesitueerd dat ik 

als eerste gekozen 

heb: De dijk van 
Oostende gezien 
vanaf het staket-
sel. Het dateert uit 

de jaren rond 1910 

en is getekend in 

zachte blauwe pot-

loodkleuren en donkere gewassen Chinese inkt, in tegen-

licht bij een omfl oerste zon. Ik raak erdoor ontroerd omdat ik 

besef dat ik te laat geboren ben om van op het staketsel te 

aanschouwen wat Spilliaert zag en heeft weergegeven: de 

kustlijn in het begin van de twintigste eeuw, de nog zorgeloze 

tijd voor de twee wereldoorlogen. Je ziet er de wondermooie 

silhouetten van het Casino en het Royal Palacehotel. Pure, 

eclectische Belle Epoque-architectuur waarvan Spilliaert al-

leen de contouren weergeeft in een mysterieus licht, zodat je 

je in een sprookjeswereld waant van duizend-en-één-nacht. 

Het werk doet je dromen van wat ooit was en nimmer meer 

zal zijn, voor eens en altijd vernietigd door de aanleg van 

de Atlantikwall in WO II. Dit werk van Spilliaert brengt me in 

een stemming van nostalgie en melancholie. Een melancho-

lie die kenmerkend is voor de vroege werken van Spilliaert 

waarin hij vaak het nachtelijke Oostende weergeeft, geob-

serveerd tijdens zijn wandelingen langs de dijk als hij weer 

eens de slaap niet kon vatten.

Van de melancholieke Spilliaert naar die andere grote Oos-

tendse meester, James Ensor. Een wereld van verschil, want 

uit de gekozen ets uit 1904 spreekt een bijtend sarcasme: De 
hoofdzonden gedomineerd door de Dood. Deze kleurrijke 

ets op Japans papier is in feite de samenvatting van de ze-

ven hoofdzonden waarvan Ensor elk apart een ets heeft ge-

maakt: de afgunst, de gierigheid, de hoogmoed, de ontucht, 

de gulzigheid, de 

gramschap en 

de luiheid. Ensor 

geeft de rauwe 

realiteit weer in 

karikaturen met 

afzichtelijke tro-

nies. Afgeworpen 

zijn de maskers 

waarachter de ge-

zichten in andere 

werken van Ensor 

schuilgaan. In de hoofdzonden toont Ensor het ware gelaat 

van slechtheid en lelijkheid, met de Dood die erover regeert 

en er zijn begerige vleugels over uitspreidt. De dood, nog 

zo’n typisch thema van Ensor. In deze samenvatting van de 

zeven hoofdzonden komen dus heel wat Ensoriaanse trekjes 

samen en dat maakt voor mij deze ets zo rijk en boeiend. 

Een van Ensors eerste bewonderaars, Eugène Demolder, 

schrijft bij de uitgave van de etsen in 1904: “James Ensor 

mengt er brutaliteit en duivelarij in. Op een genadeloze en 

ironische wijze houdt hij zijn tijdgenoten een spiegel voor. Hij 

verbloemt niets. In een spottend realisme legt hij de nadruk 

op de lelijkheid en het afzichtelijke.” (Album Les péchés ca-
pitaux, uitg. Van Campenhout, 1904).

Mijn laatste keuze is van een heel andere aard: een beeld-

houwwerk, maar wel weer van een Oostendenaar, Emile Bul-

cke. Het staat permanent opgesteld in het Leopoldpark. Ik 

was er al vrij snel na mijn komst naar Oostende door gefas-

cineerd geraakt, alleen al door het plakkaatje dat tekst en uit-

leg geeft bij het beeld en dat me met droefheid vervulde. Het 

beeld is namelijk een ode van Emile Bulcke aan zijn dochter 

Dinah die op dertienjarige leeftijd is overleden in 1918. Ge-

veld door de Spaanse griep, dacht ik meteen toen ik het 

plakkaatje las. Die griep heeft immers nog meer mensenle-

vens gekost dan WO I. Pas in 1933, vijftien jaar na de dood 

van Dinah, heeft Bulcke het beeld gecreëerd. Dinah zou toen 

28 jaar zijn geweest. Bulcke stelt haar voor als een jonge, 

opgroeiende vrouw die met geheven sjaal naar de hemel 

danst, gedragen door de wind. En zo heet het beeld ook: De 
wind. Ik maak sinds die eerste ontmoeting met het beeld al-

tijd even een ommetje door de Hof, zoals de Oostendenaars 

het Leopoldpark ook wel noemen. Het ranke vrouwenfi guur-

tje staat er zo mooi in een rond grasperkje tegen een ach-

tergrond van bo-

men en een – bij 

voorkeur – blauwe 

lucht. Dinah is uit-

gebeeld als een 

levenslustig dan-

send prinsesje, op-

getild door de wind 

en de dood over-

stijgend. Uit een 

boekje dat in 1959 

ter nagedachtenis 

aan Dinah Bulcke 

is uitgegeven, blijkt 

dat zij een heel be-

gaafd meisje was 

dat op haar jeug-

dige leeftijd niet 

alleen mooi kon 

tekenen, maar ook 

schrijven: proza en 

poëzie. Een veelbe-

lovende bloem, ge-

knakt nog voordat 

ze tot bloei is kun-

nen komen. Emile 

Bulcke schonk het 

beeld in 1956 aan 

de stad Oostende.

De keuze van … Femke Simonis

 De hoofdzonden gedomineerd door de dood,

 1904, ets op Japans papier, inv. 1975/1.465b

 Ensor

 La digue d’ Oostende vue depuis l’estacade,

 ca. 1910, inv. 1988/1668

  Léon Spilliaert

 De Wind, beeld in Leopoldpark, inv. 1965/609

 Bulcke
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Ensoriana

 OVER MARCEL PROUST EN

 JAMES ENSOR
Le questionnaire de Proust

Marcel Proust werd geboren in Parijs op 10 juli 1871 en over-

leed er op 11 november 1922. Zijn zwakke gezondheid in 

zijn jeugdjaren was oorzaak van zijn gevoeligheid, ontvan-

kelijkheid, maar vooral van zijn grote lees- en kennisdrift. Hij 

volgde reeds vroeg de colleges van de fi losoof Henri Berg-

son, wiens fi losofi e van ‘le temps’ en ‘la durée’ hem sterk 

beïnvloedde.

Door zijn grote belezenheid en verfi jnde levensstijl werd hij 

snel een graag geziene gast en fi guur in de Parijse literaire 

wereld. Uiteraard had hij een grote belangstelling voor kunst, 

schoonheid en esthetische problemen. Hij trok zich na de 

dood van zijn moeder, met wie hij een innige band had, meer 

en meer terug in zijn geheel met kurk beklede kamer wegens 

zijn astma. Op dat ogenblik begon een merkwaardig waar-

nemings- en herinneringsproces op gang te komen.

In 1907 vatte hij het plan op een groots werk te schrijven: ‘A 

la recherche du temps perdu’, een romancyclus in de vorm 

van een herschepping door de geest van de tijd die voor-

goed voorbij is. Het werk omvat 7 delen waarvan de centrale 

fi guur te beschouwen is als zijn ‘alter ego’.

In het eerste deel, ‘Du côté de chez Swann’, vertelt hij het 

verhaal van zijn kinder- en jongelingenjaren. In het laatste 

deel, ‘Le temps retrouvé’, wordt de verteller-hoofdfi guur ge-

confronteerd met de verdwijning en ineenstorting van de 

vooroorlogse wereld, van wat men de ‘belle époque’ noemt.

Het is een cyclus vol met herinneringen, associaties en 

confrontaties, met een sterke autobiografi sche inhoud en 

structuur. Door de talrijke associaties kan de auteur de wer-

kelijkheid uitdiepen en ontcijferen. Zo kan een toevallige 

ontmoeting en waarneming een hele wereld aan beelden, 

herinneringen en verhalen doen ontstaan. Het is ook bijna 

een voortdurende zelfanalyse. Kortom, het hele werk is zo-

wel een autobiografi e als een verhaal en beschrijving van 

een bepaalde tijdsperiode, m.n. de Derde Republiek, ook 

wel ‘la belle époque’ genoemd.

Marcel Proust is moeilijk in een bepaalde literaire richting te 

plaatsen. Hij wordt samen met o.a. Kafka en Joyce gerekend 

tot de grootste schrijvers van de 20ste eeuw. De bekende 

schrijverfi losoof Alain de Botton haalde heel wat levenswijs-

heid uit de boeken van M. Proust voor zijn ‘How Proust can 

change your life’, in Nederlandse vertaling verschenen bij de 

uitgeverij Atlas.

Hoewel Proust een groot deel van zijn bestaan in bed door-

bracht, lijdend aan de depressies en allerlei wat naars, wist 

hij wel hoe een mens gelukkig kan worden. Maar het zelf 

worden was voor hem blijkbaar een ander paar mouwen. In 

zijn romans, brieven en essays schuilen heel wat levensles-

sen.

John Ruskin, de Engelse kunstcriticus, blijkt hem op het ge-

bied van de kunst sterk beïnvloed te hebben.

 Oorsprong vragenlijst

Marcel Proust is niet de oorspronkelijke ontwerper van die 

vragenlijst, maar heeft ze wel bewerkt, beantwoord en ver-

der bekend gemaakt. Tijdens zijn jongelingsjaren leert hij 

de lijst kennen via zijn vriendin Antoinette, dochter van de 

toekomstige president Félix Faure. De lijst stond gedrukt in 

het Engels: ‘An album to record thoughts, feelings, etc.’. Het 

invullen van de vragenlijst werd in de Engelse families van 

die tijd beschouwd als een gezelschapsspel en was bijzon-

der populair.

In 1890 heeft Marcel Proust de vragenlijst bewerkt, herschikt 

of bepaalde vragen weggelaten, er zelfs een paar vragen 

aan toegevoegd, autografi sch opgeschreven en beant-

woord. Het geheel werd onder één titel samengebracht: 

‘Marcel Proust par lui même’. Het manuscript werd terugge-

vonden in 1924 en op een veiling in 2003 verkocht voor de 

prijs van 102000 euro.

De overbekende Franse televisiester en presentator Ber-

nard Pivot heeft in zijn uitzendingen ‘Bouillon de Culture’, die 

door miljoenen kijkers gevolgd werden, de ‘Questionnaire de 

Proust’ wereldberoemd gemaakt. Hij legde ze telkens voor 

aan zijn studiogasten: auteurs, dichters, fi losofen en politici.

 James Ensor

In dit artikel vindt de lezer de eigenhandig geschreven vra-

genlijst, samen met de antwoorden. Ja, door James Ensor 

himself overgeschreven en beantwoord. Dit manuscript werd 

door ‘De Vrienden’ in 1993 aangekocht en aan het Museum 

voor Schone Kunsten van de Stad Oostende geschonken.

Aan de hand van zijn antwoorden kan de bewonderaar van 

 Foto Marcel Proust
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Ensoriana

het oeuvre van James Ensor dieper doordringen tot zijn kern, 

sleutel en originaliteit.

De vragen- en antwoordenlijst verscheen in vertaling in het 

Mercatorboek over J. Ensor, onder de titel ‘Denkbeeldig in-

terview. Hoe ik zou willen sterven?’.

De antwoorden zijn 100 procent Ensoriaans. Het staat voor: 

humor, ironie, spot, guitigheid, schalksheid en is verrassend 

en origineel. De vragenlijst van M. Proust vormt een van de 

belangstellingsitems van de tentoonstelling ‘Ensor en het 

boek’.

 Tentoonstelling ‘Ensor en het boek’
De ‘Vrienden Mu.Zee Kunstmuseum aan Zee – Collectie 

Stad Oostende’ organiseren in 2010, naar aanleiding van 

hun twintigjarig bestaan, heel wat manifestaties.

Een ervan is de tentoonstelling ‘Ensor en Het Boek’ in de 

exporuimte van de bibliotheek Kris Lambert en dit van 2 sep-

tember tot en met 30 september. De opening heeft plaats 

op donderdag 2 september om 20.00 uur, gevolgd door 

een vraaggesprek met kenners van het werk van J. Ensor, 

uitgaande van en geïnspireerd door de antwoorden van J. 

Ensor op de vragenlijst van M. Proust.

Alvast een manifestatie en een datum om te onthouden!

Roland LARIDON

Voorzitter Vrienden ‘Mu.Zee aan Zee’

Collectie Stad Oostende

 DENKBEELDIG INTERVIEW

Hoe zou ik willen sterven?

Mijn geliefkoosde eigenschap : De illusie van het grote.

Mijn belangrijkste gebrek : De achteloosheid.

Waarmee ik het liefste bezig ben : De anderen afbeelden, 

lelijk maken of verrijken.

Mijn geluksdroom : De fi listijnen te lijf gaan met een kamele-

kakebeen.

Mijn grootste ongeluk : De besluiteloosheid, de afschuw van 

het tentoonstellen.

Wat ik zou willen zijn : De vrouw van Methusalem.

Het land waar ik zou willen wonen : Luilekkerland. Het land 

van Spotternij en Zotternij. Het vrolijke land van de marol-

len.

Mijn meest geliefde kleur : Die van de dij van een ontroerde 

nimf, Engels rood, het achterste van een bleekrose makak.

Mijn meest geliefde bloem : Een lelie, geënt op paarde-

bloem. De iris. De klaprozige korenbloem.

Mijn meest geliefde dier : Een woedende krab. De das. De 

vlinder. De hermelijn. De plithofritocinocampophotobarbeau-

mussidextrospiliomekostinko. De vechtsprinkhaan. Generaal 

Boum cum suis.

Mijn meeste geliefde vogel : De fazant. Kwartel op geroos-

terd brood. Het ‘kippetje’.

Mijn favoriete schilder : Mevrouw Emma Lambotte. Mevr. Vi-

gée-Lebrun. Margareta van Eyck. Angelica Kaufmann. Rosa 

Bonheur.

Mijn geliefkoosde componist : Mimi Pinson. Lala Vandervel-

de. Gabrielle Rémy.

Mijn geliefde held in de romanliteratuur : Lelijke XIII. Orlando 

Furioso. Ratapoil. Tartarin.

Mijn geliefde heldin in de romanliteratuur : Bradamante. Mar-

phise.

Mijn geliefde eten en drinken : Petit bleu, bruin brood, si-

naasappels, rode kool, groen fruit, neus van pastoor, non-

nenzuchten.

Mijn geliefde namen : Claire, Rose en Blanche.

Wat ik het meest verafschuw : Hoofdkaas Rachel en schel-

vistraan. Bedervers van landschapsschoon. Inquisiteurs. 

Trotse halfblanksgeleerden. Beoefenaren van vivisectie, 

wormstekig van wreedheid, opgeblazen van zelfvoldaan-

heid en winstgevende ongevoeligheid.

De historische fi guur die ik meer dan wie ook minacht : Jo-

zef, Torquemada, Pontius Pilatus.

Een krijgsverrichting waar ik bewondering voor heb : De Sa-

bijnse maagdenroof. Het beleg van Oostende.

De hervorming die ik het meest waardeer : Die van een 

slechte, afgebladderde grondwet.

De gave der natuur die ik zou willen bezitten : Die van het 

dubbel zien. 

Hoe ik zou willen sterven : Als een vlo, platgedrukt op de 

blanke boezem van een maagd.

Mijn lijfspreuk : Op de zelfgenoegzame praalhanzerij volgt 

onvermijdelijk het kikvorsige barsten.

 vragenlijst

BR_ProLuceNr40_93036.indd   7 21-09-2009   17:06:26



8

 REIS PARIJS

 OP 21 NOVEMBER 2009

Tentoonstelling Ensor in Musée d’Orsay 
Bezoek aan het Musée Jacquemart-André

 Vertrek om 6 uur aan de Visserijschool

 Aankomst in Parijs rond 10uur

 10.15 uur bezoek van de eerste groep aan de Ensor-

tentoonstelling

 10.30 uur bezoek tweede groep

We bezoeken de allermooiste en grootste tentoonstelling 

over James Ensor aller tijden, die – zoals u wellicht weet – 

van het MoMA Museum in New York naar Parijs doorreisde. 

Het biedt ons - “ Vrienden van het Muzee Oostende, maar 

ook Vrienden van James Ensor( tenslotte is hij toch een Oos-

tendenaar) - een unieke gelegenheid om zijn genialiteit en 

wereldse beroemdheid te tonen. De expo behandelt een 

aantal thema’s aan de hand van 120 werken : zijn bedrage 

tot het modernisme, zijn innovatief en allegorisch gebruik van 

licht (PRO LUCE NOBILIS SUM), zijn prominent gebruik van 

satire, zijn interesse voor carnaval, travestie en maskers.

Er zijn een 25 werken van Ensor uit ons Museum aanwezig, 

aangevuld met andere bruiklenen waaronder 13 maskers 

en één schelpencompositie en een schedel met bloemen-

hoed. Wij zullen met een fier hoofd door deze tentoonstelling 

gaan!

 12.30 uur

De autobus brengt ons naar het Musée Jacquemart - André 

(zeer dicht bij de Champs Elysée).

In het Musée Jaquemart is het mooiste theesalon van heel 

Parijs gelegen. Prachtige Louis XV consoles in gesculpteerd 

en verguld hout omringen de zaal. Aan de muur zien we 

prachtige tapijten uit de 18 de eeuw die ons de geschiede-

nis vertellen van Achilles gedurende de oorlog van Troje. Het 

meest opvallend zijn de magnifieke fresco’s op het plafond. 

De personages en trompe l’oeil aan de balustrade geven 

de indruk de bezoekers te begroeten. Het is hier dat wij iets 

kunnen gebruiken. ( wij moeten voor 14 uur in het museum 

zijn omdat het in de namiddag gesloten is voor groepen) 

en zo hebben wij dan nog ruimschoots de tijd om in deze 

unieke zaak iets te nuttigen Er is een ruime keuze aan geraf-

fineerde Parijse patisserie op elk moment van de dag aan 

democratische prijzen.

 14uur

Bezoek aan het Musée Jacquemart-André, een prachtig he-

renhuis gelegen Avenue Hausmann

De heer Edouard en zijn vrouw Nélie hebben hier hun levens-

werk van gemaakt. Naast hun Italiaanse collectie ( zij reisden 

veel naar Italië )bezitten zij ook 18eeuwse Franse, Vlaamse 

en Nederlandse schilderijen en tekeningen. Vertegenwoor-

digers hiervan zijn: David en Fragonard voor de Franse col-

lectie, Rembrandt , Hals en van Dyck voor de Nederlandse 

en Ucello en Carpaccio voor de Italiaanse collectie.

Er is een monumentale trap in het herenhuis, weelderige 



 25 OKTOBER 2009

Reis naar Lessines voor een volledige dag met bezoek 
aan het hospitaal “Notre Dame à la Rose” en de histori-
sche stadskern, de porfiersteengroeven en het rijk patri-
monium van de aangrenzende dorpjes

 Vertrek om 8.30 uur aan de visserijschool

 Aankomst in Lessines om 10 uur

Rondleiding door de Heer André Batselier voormalig hoogle-

raar en nu gids verbonden aan Lessines. Ons bezoek omvat 

twee delen. ‘s Morgens een rondleiding naar de historische 

stadskern, de porfiergroeven en het rijk patrimonium van de 

aangrenzende dorpjes. We krijgen eveneens uitleg over het 

geboortehuis van kunstschilder Magritte en over een beeld 

van beeldhouwer Brancusi dat we kunnen bezichtigen.

 Om 12.30 uur : restaurant Le castel

Menu: Assiette de paté à la bière

Jambon à l’os grillé

Dessert + café

Wijn en water inbegrepen

 14.30 uur : tweede deel van ons bezoek

Bezoek- weer onder leiding van de Heer Batselier en van 

een tweede gids Mevrouw Bernadette (een Oostendse van 

geboorte)- van het hospitaal”Notre Dame à la Rose”

Op deze plaats die doordrenkt is van schoonheid en mys-

terie, valt u van de ene verbazing in de andere. U volgt 

een parcours van 20 zalen met authentieke en waardevolle 

kunstwerken, medische instrumenten uit ver vervlogen tijden, 

uitgebreide farmaceutische verzamelingen en de kruiden-

tuin met geneeskrachtige planten Het lijkt of de tijd in twee 

ziekenzalen is blijven stilstaan. De eerste (1715) is een ge-

trouwe weergave van een hospitaal ten tijde van “ziektekie-

men en lichaamssappen” met bedden in alkoofvorm en rode 

gordijnen die de zieken afschermen. De tweede ziekenzaal 

(1900) maakt ons bewust van de wetenschappelijke weg die 

is afgelegd via de presentatie van een “ hygiënistenzaal”. 

Ons bezoek “ een dag in Lessines” maakt het ons moge-

lijk om de geschiedenis van deze veel-eeuwige ziekenhuis 

instelling weer te beleven . U zult er talrijke nooit vertoonde 

kunstwerken kunnen bewonderen, en ook de tuinen en de 

ijskelder.

 Wij sluiten ons bezoek af met een koffie en ge-

bak in het museum

Vertrek rond 18 uur

Prijs per persoon 52 Euro.

U bent ingeschreven wanneer u de deelnamesom vòòr 20 

oktober hebt overgeschreven op rekeningnr. 001-2090833-

74, met vermelding van ‘reis naar Lessines’ en het aantal 

personen.

Reizen
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staatsiezalen, een oranjerie, een rooksalon met herinnerin-

gen aan hun reizen naar het Verre Oosten en een tapisserie-

kamer met wandkleden uit de werkplaats van Beauvais.

Er loopt tegelijkertijd een prachtige tentoonstelling over Bru-

eghel ,Van Eyck en Rubens : 

mooi meegenomen.

 Na het bezoek zijn we even vrij . We kunnen ter plaatse af-

spreken wat we zullen doen. De bus brengt ons in ieder ge-

val om 17.15 uur naar Bistro Romain (Saint-Lazare) waar 

we zullen genieten van een typisch Frans menu bestaande 

uit : 

Salade chèvre chaud


Pavée de boeuf mariné au beurre d’herbe


Assiette au 2 fromages


Crème brulèe

Er is een pichet wijn voorzien per persoon

 Vertrek rond 20 uur

Wij worden overal met de bus naar toegebracht want wij heb-

ben twee chauffeurs en er is dus geen limiet in rusttijden.

De prijs per persoon bedraagt 69 Euro.

Inschrijven ten laatste op 12 november via overschrijving op 

rekeningnummer 001-2090833-74, met vermelding van ‘reis 

naar Parijs’ en het aantal personen.

Veel reisgenot

Sonja Geeraerts

De “Federatie van de Vrienden van de Musea van België” 

organiseert opnieuw een buitengewone dag gewijd aan de 

Vrienden van de Musea. Dit gebeurt in samenwerking met 

“De Vrienden van de Leuvense Musea vzw”, en zal als the-

ma hebben :

 De Verenigingen van Vrienden van de Musea en 

de buitenwereld

Deze dag vindt plaats op zaterdag 17 oktober 2009, in het 

vernieuwd stedelijk Museum van Leuven (M van Museum 

Leuven – Leopold Vanderkelenstraat 28 in 3000 Leuven).

 Programma :

 10.00 uur - ontvangst van de deelnemers (M van Mu-

seum Leuven).

 10.15 uur - welkomstwoord door Veronique Vandeker-

ckhove, Conservator van M van Museum Leuven, door 

Leo Van Buyten, Voorzitter van de Vrienden van de Leu-

vense Musea, en door Thiery Verougstraete, Voorzitter 

van de Federatie van de Vrienden van de Musea van 

België.

 - colloquium : een panel bestaande uit Museum-
directeurs en vertegenwoordigers van de toezichthou-
dende Overheden, en aan de andere kant vertegenwoor-
digers van Verenigingen van Vrienden van de Musea. 
Het debat zal de gelegenheid geven aan Museumdi-

recties om de verwachtingen van de toezichthoudende 
Overheden (Federale Staat, regio’s, provincies, steden, 
…) over te brengen naar de Vriendenverenigingen, en 
aan deze laatste toelaten om de globale verwachtingen 
beter te beantwoorden, en dit dankzij hun onvervangba-
re rol van brug naar het publiek toe. Na het debat wordt 
de mogelijkheid geboden om van gedachten te wisselen 
tussen de leden van het panel en de toehoorders.

 12.00 uur - lunch

 13.45 uur - geleid bezoek aan de tentoonstelling “Ro-

gier van der Weyden 1400/1464 De Passie van de Mees-

ter”

 15.00 uur - einde van het bezoek en vrij bezoek aan 

het vernieuwde Museum

 16.00 uur receptie in het Stadhuis

 17.00 uur - einde van de dag

Deelname in de kosten (koffiepauze, toegangen en geleide 

bezoeken, lunch (voorgerecht, hoofdschotel, drank) = 38 

euro per persoon, te storten op rekening nr. 000-0965884-55 

van de Federatie.

 Inlichtingen en inschrijvingen :

Federatie van de Vrienden van de Musea van België vzw

Museumstraat 9, 1000 Brussel

Fax : 02/512.63.13 

E-mail : famb-fvmb@skynet.be

Reizen

Dag van de Federatie van de Vrienden van de Musea van België
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 CHARLOTTE MUTSAERS

 AANGESPOELD MET PEN EN PENSEEL

 31 oktober 2009 – 31 januari 2010

Het schelpenwinkeltje en hotel Polaris, de dennenbosjes 
bij de vismijn, Ensor en de Amandine, kerstbomen die 
jaarlijks de zee begroeten, de magie van het 'Bal du Rat 
Mort' en de praal van de 'Gilissen der Zee', … ze maken 
Oostende voor Charlotte Mutsaers onweerstaanbaar.

Charlotte Mutsaers spoelde samen met haar man Jan Fon-

teyn in Oostende aan in de zomer van 1985. Ze was meteen 

verliefd op de Stad en haar bevolking van vrijdenkers, vis-

sers en koppige mensen. De Groentenmarkt vormt het uit-

gangspunt van haar omzwervingen in de Stad, vaak in het 

gezelschap van haar geliefde hond. Haar ranke verschijning 

en uiterst communicatieve ingesteldheid maken haar tot een 

graag geziene gast. Zij promoot Oostende en zijn troeven 

als een waar ambassadeur, maar is tegelijk ook kritisch. 

Haar geëngageerde houding voor het behoud van Oosten-

des grootste troef, haar (maritiem) erfgoed, kan blijken uit 

pamfl etten en persoptredens voor (ondermeer) het behoud 

van Polaris, het strand met schuimende golven tot op de 

dijk, de ziel van Oostende.

Charlotte Mutsaers behoort tot die bijzondere groep kunste-

naar die zowel schrijvend als schilderend vorm aan het leven 

geeft. Haar sterke band met Oostende en de eigenzinnige 

positie die zij in de Nederlandse postmoderne literatuur en 

de schilderkunst van de Nieuwe Figuratie heeft verworven, 

vormen de aanleiding tot de tentoonstelling 'Charlotte Mut-
saers - Aangespoeld met pen en penseel'. Behalve haar 

schilderijen en grafi ek worden in samenwerking met het Let-

terkundig Museum van Den Haag curiosa, manuscripten, 

brieven, foto's en andere documenten bijeengebracht. De 

expositie wil een retrospectieve van haar beeldende kunst 

zijn, doorspekt met biografi sche gegevens en verwijzingen 

naar en citaten uit haar literaire werk. De kruisbestuiving tus-

sen deze drie aspecten biedt ons de rode draden binnen het 

wijdvertakte betekenisweb van Mutsaers' artistieke oeuvre. 

Dit web ontspint zich stukje bij beetje, zonder dat de chao-

tische magie ervan wordt doorprikt. Voorjaar 2010 zal deze 

overzichtstentoonstelling doorreizen naar het vernieuwde 

Letterkundig Museum in Den Haag.

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met uit-

geverij De Bezige Bij in Amsterdam en het Letterkundig Mu-

seum van Den Haag.

Samen met deze tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij De 

Bezige Bij het Schrijversprentenboek 'Paraat met pen en 
penseel'. Dit rijk geïllustreerde boek vormt de catalogus bij 

de tentoonstellingen in Oostende en Den Haag. Het bevat 

inleidende essays over haar literaire werk (Bart Vervaeck) 

en beeldende werk (Paul Hefting). Een catalogusgedeelte 

met een ruime selectie uit haar plastische oeuvre en tallo-

ze foto's, citaten en fragmenten uit haar werk en interviews 

geven een schitterend beeld van Mutsaers' vaak bejubelde 

veelzijdigheid.

We nodigen de Vrienden Mu.ZEE collectie stad Oostende 

graag uit voor een geleid bezoek aan de tentoonstelling op 

zaterdag 7 november om 14.30 uur in de Venetiaanse Gaan-

derijen

Venetiaanse gaanderijen

 Foto Liliane Vandenbroucke

Varia

 JAN DE CLERCK HULDE

Wij nodigen u graag uit voor de bloemneerlegging aan het 

graf van kunstenaar Jan De Clerck op zaterdag 3 oktober 

om 17.00 uur op de begraafplaats Paster Pype, Nieuwpoort-

sesteenweg.

Om 18.00 uur is er een bijeenkomst in Hotel Bero, Hofstraat 

1a, met een verwelkoming door de heer Jean-Pierre Falise, 

secretaris Vrienden van Jan De Clerck vzw en een toespraak 

door de heer Roland Laridon, voorzitter. Eregast is Xavier 

Tricot die het werk van Jan De Clerck zal plaatsen in een 

historisch-artistieke context. Daarna volgt de receptie.
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Kunst & poëzie

Beeld in Oostende
Eens lag zij gewend naar de zee
Gereed met haar goddelijke reet.

Jeugdgroeperingen gooiden stenen naar haar ogen
of verfden haar buik in de menie.

Heren der gemeente interpelleerden want zij beefden
omdat haar - en hun - schaamte zichtbaar was.
"Want is dit, heren, tegenover de vele vreemden

die in onze stad roulette komen spelen
het beeld van onze vrouwen,

dit krolse vlees, deze kronkelende wilde ?"
Mondgemeen noemt men haar de dikke Mathilde.

Zij ligt nu lager, in een plantsoen,
en wordt niet meer aangeraakt.

Alsof de verblufte weerzin door haar nabijheid stokt,
alsof de glans van haar fl anken verschrikt.

Zij ligt schotvrij voor de gapers,
zij wekt de kei in hun kruis

en in hun blik het gebed : "O, gebenedijde, o mocht ik u 
ongestraft berijden."

Hugo Claus

Leden stellen tentoon

Binnenkort plaatst de stad Oostende 

het bronzen sculptuur Perpetuum van 

Mia Moreaux in de Manitobalaan in 

Oostende. Het kunstwerk kunt u nu 

reeds  bezichtigen tijdens  het initia-

tief van de Provincie West-Vlaanderen 

"Buren bij Kunstenaars" op  17 en 18 

oktober tussen 10 en 12 uur en 14-18 

uur in de Gallery A.C.I.B. Eernegem-

straat 120 in Oudenburg. 

Mia Moreaux neemt ook deel aan de Internationale Kunst-

beurs LINEART Gent van 4 tot 8 december.

Meer informatie over Buren bij Kunstenaars vindt u op www.

west-vlaanderen.be/burenbijkunstenaars. U kunt de pro-

grammabrochure verkrijgen bij de dienst Cultuur in het Stad-

huis, en bij het Cultuurinfopunt in de Bibliotheek Kris Lam-

ber.

Freddy Dufait
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De Vrienden van de Stedelijke 

Musea hebben in de loop van 

hun twintigjarig bestaan heel 

wat kunstwerken geschonken 

aan de stad Oostende met 

het oog op de verrijking van 

de kunstcollectie van ons Mu-

seum voor Schone Kunsten. 

Naast schenkingen hebben 

de Vrienden ook kunstaan-

kopen geprefi nancierd. De 

omslachtige aankoopproce-

dure van de Stad maakt snelle 

aankopen op kunstveilingen 

en dergelijke immers onmo-

gelijk.

Naar aanleiding van de viering 

van 20 jaar werking, plaatsen 

we een selectie van de schenkingen in de kijker. Op de cover van 

deze Pro Luce prijkt een kleurlithografi e van de hand van Léon 

Spilliaert : Ostende et le Littoral belge, dat gepubliceerd werd als 

cover voor de publicatie ‘Ostende et le Littoral belge. Revue belge 

d’importation et d’exportation’ (Bosvoorde, 1929), 23 x 16 cm, 

ingekaderd : 32 x 25 cm. Het werd aangekocht door de Vrienden 

en statutair geschonken aan de Stad in 1995.
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