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Editoriaal

Een delegatie van ‘Onze Vrienden’ was aanwezig 

op de dag van de ‘Federatie van de Vrienden van 

de Musea van België’. Die had plaats op zaterdag 

17 oktober in het vernieuwd Stedelijk Museum van 

Leuven. 

Het thema van de studiedag was ’De Vereniging van 

Vrienden van de Musea en de buitenwereld’. Verschil-

lende sprekers voerden er het woord en de moderator 

was mevrouw Anne Adriaens-Panier.

Behartenswaardig waren de woorden van mevrouw 

Isabelle Vanhoonacker, hoofd van de Educatieve 

Dienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kun-

sten van België: “De Vrienden van de Musea nemen 

al meer dan een eeuw een belangrijke plaats in het 

reilen en zeilen van de Koninklijke Musea van België 

in. (…) De actieve leden van de Vriendenvereniging 

vormen een belangrijke schakel met de buitenwereld, 

zij zijn de ambassadeurs en woordvoerders van het 

leven in het museum. Zij voeren een niet te versma-

den mond-aan-mondreclame, zij zijn een dynamische 

groep deelnemers aan de activiteiten die het museum 

organiseert, zij zijn vrijwilligers die een ongelooflijke 

werkkracht verzetten. Zij zijn gemotiveerde en gewe-

tensvolle mensen die zich betrokken voelen bij de mu-

sea. Ze zijn beschikbare mensen die het beste willen 

voor het museum en een belangrijke rol spelen in het 

imago van het museum. De Vriendenvereniging is niet 

meer weg te denken uit het museumbeeld. Ik hoop 

van harte nog vele jaren met de Vriendenvereniging 

van onze musea te mogen samenwerken en ben hen 

enorm dankbaar.”

Ook in de bijdrage van de heer Philippe Mettens, voor-

zitter van het directiecomité van de POB Wetenschaps-

beleid, zijn de volgende appreciaties het vermelden 

waard: “Persoonlijk heb ik steeds de Vrienden van de 

Musea als een belangrijke gesprekspartner ervaren in 

het georganiseerde museumleven. De Vrienden on-

dervangen veel ondergewaardeerde aspecten in het 

museum. Ze maken de bezoeker wegwijs op praktisch 

vlak en in het labyrint van de artistieke en culturele rijk-

dommen in de instelling. De Vrienden van de Musea 

behoren tot de meest waardevolle partners als on-

baatzuchtige beschermengelen van het patrimonium 

en het culturele publiek waarvan ik hun inspanningen 

en activiteiten van harte valoriseer en apprecieer. Ik 

wens te onderstrepen dat voor mij de werking van de 

Vrienden van de Musea het ideale toonbeeld is van de 

‘démocratie participative’ in de culturele wereld.”

Kortom, het was een interessante studiedag met boei-

ende sprekers, maar er bleef helaas te weinig tijd over 

om tot een diepgaande discussie te komen en om de 

echte, concrete problemen te bespreken.

Daarna bezocht het gezelschap het vernieuwde Mu-

seum M en de tentoonstelling van Rogier Van der Wey-

den. De dag werd afgesloten met een receptie op het 

stadhuis van Leuven.

1990-2010

Onze ‘Vrienden Mu.Zee, collectie Stad Oostende’ vie-

ren in 2010 hun twintigjarig bestaan, en dit op luister-

rijke en feestelijke wijze. Dat betekent:

 Een algemene lustrumvergadering met de officiële 

voorstelling van ons promotiekunstwerk, een beeld-

houwwerk van de hand van de kunstenaar Yves Velter, 

en de projectie van onze gloednieuwe website.

 Een feestelijk Ensoriaans banket met muzikale be-

geleiding.

 Een tentoonstelling in september in de bibliotheek 

Kris Lambert, met als onderwerp ‘James Ensor en het 

boek en de Questionnaire de Proust’, gevolgd door 

een gesprek.

 Een tentoonstelling in oktober van onze Schenkin-

gen in Mu.Zee, Romestraat.

Uiteraard organiseren wij ook onze gebruikelijke activi-

teiten, zoals reizen, lezingen en atelierbezoeken.

Onze vereniging heeft twintig jaar lang het beste 

van zichzelf gegeven en alles uitgevoerd wat in haar 

macht en doelstellingen lag. Tegen ontketende poli-

tieke krachten konden wij helaas niet op… 

Het schip is twintig jaar geleden uit de haven vertrok-

ken en is nu teruggekeerd met praktisch dezelfde be-

manning. Enkele bemanningsleden hebben helaas 

het schip verlaten. Ze hebben dat op eigen verzoek 

gedaan. Gelukkig zijn er onderweg ook enkele be-

manningleden bij gekomen.

Echt waar, en dit schrijf ik vanuit het diepst van mijn 

hart, ze waren beter bij ons gebleven.

Maar helaas, de volmaaktheid is niet van deze aarde. 

Weet echter dat iedere dag de zon ondergaat om de 

volgende dag weer op te komen.

Tot in 2010, beste Vrienden! In elk geval:‘all the best’ 

voor het nieuwe jaar.

Yes, we can…

Roland Laridon 

Voorzitter
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20 - jarig bestaan

 20 JAAR VRIENDEN MU.ZEE,

COLLECTIE STAD OOSTENDE

Voor het 20-jarig jubileum van De Vrienden Mu.ZEE, 

collectie stad Oostende, heeft Yves Velter het 

sculptuur “Floating”  gemaakt. Het kunstwerk toont 

een personage dat in de lengterichting en in pro-

fiel doormidden is gesneden en  op een golfbreker 

staat. De figuur wordt tegen een wand opgesteld.

De illusie ontstaat dat het personage half “in” de wand 

zit, een picturaal krachtig beeld dat de attentie van de 

toeschouwer onmiddellijk capteert. De voor de helft in 

de muur geïntegreerde figuur is een verwijzing naar 

de kijk op het gedeelte van de mens dat we “niet ken-

nen”.

De toeschouwer wordt bij Yves Velter in een oncom-

fortabele positie geplaatst. Hoewel de figuren duidelijk 

herkenbaar zijn, baden ze telkens in een unheimliche 

sfeer die onbehagen schept en tot introspectie dwingt. 

Dat levert niet altijd even aangename gewaarwordin-

gen op maar net daarin schuilt het kenmerk van grote 

kunst: de confrontatie van de kijker met zichzelf.

 Psychologische verwijzing

De kunstenaar Yves Velter duidt het werk als volgt 

vanuit een psychologisch standpunt : ‘Stel : uw beste 

vriend, op het ogenblik dat die persoon met iemand 

anders communiceert, verandert de gedragscode bij 

die andere persoon voor een deel. De humor veran-

dert wat, de onderwerpen die besproken worden, de 

toleratie, de vriendelijkheid wordt groter of vermindert, 

enz.. 

Op het ogenblik dat je er terug bijkomt, zal de gedrags-

code die bij jou gebruikt wordt voor een deel opnieuw 

hersteld worden, en zal de andere gedragscode die 

met de andere gesprekspartner werd gehanteerd, 

voor een stuk gereduceerd worden.

Dit maakt dat er steeds een grijszone openblijft, een 

gebied van psychologische eigenschappen die je bij 

jouw beste vriend nooit zal leren kennen. 

Welnu, juist in dit gebied zou het wel eens kunnen zijn 

dat er één van de sleutels ligt om de mens beter te 

leren kennen’.

 De kunstenaar

Yves Velter woont en werkt in Oostende. Wars van 

hypes en modeverschijnselen bouwt hij al twintig jaar 

aan een indringend en bezwerend oeuvre. Zijn interes-

se voor humane waarden, het menselijke komt sterk 

naar voren in zijn werk door een ontnuchterend besef 

van ontheemding en vervreemding. De existensiële 

vragen en psychische problematiek die daarmee sa-

menhangen, vormen de kerninhoud van zijn artistieke 

productie.

De verstilde personages in zijn werk zijn gebaseerd op 

bestaande mensen die anoniem zijn gemaakt door ze 

gedeeltelijk te abstraheren in een tijdsloze omgeving. 

Ze worden in situaties geplaatst waar ze een opening 

in de realiteit maken en zo de onmogelijkheid een ant-

woord te geven doorbreken.

Velter gelooft niet in antwoorden vinden via kunst, 

maar wel in alternatieven op antwoorden, onbeant-

woordbare vragen zin geven door ze te verbeelden, 

bespreekbaar te maken.

 Het kunstwerk

Het kunstwerk dat wij onze leden aanbieden ter gele-

genheid van ons twintig jarig bestaan heet Floating.  

Yves Velter stelt u zijn kunstwerk voor op onze Alge-

mene Vergadering op 27 februari 2009.

Het kunstwerk ‘Floating’ meet 28cm x 20cm x 25cm en 

is verkrijgbaar in twee materies : polyester en brons. 

De polysterversie kost 500 euro ; het bronzen kunst-

werk 1000 euro.

Velter gelooft niet in het vinden van antwoorden via 

kunst, in alternatieven op antwoorden. M.a.w. is het 

zijn artistieke bedoeling onbeantwoorde vragen zin te 

geven door ze te verbeelden en zo bespreekbaar te 

maken.

	Ensor in zijn atelier, 1948

 Patrick Florizoone, James Ensor Archief, Gent
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 BIJ ENSOR OP BEZOEK

In 2010 is het 150 jaar geleden dat James Ensor in 

Oostende werd geboren.  Het Kunstmuseum aan Zee 

organiseert voor die gelegenheid  een uitzonderlijke 

tentoonstelling over alle kunstenaars, schrijvers, ci-

neasten, museumdirecteurs en verzamelaars die een 

bezoek brachten aan James Ensor. Zo reisden spe-

ciaal voor Ensor naar Oostende Wassily Kandinsky, 

Emil Nolde en Edouard Vuillard. Ze voeren gesprek-

ken over politiek, literatuur en kunst in het atelier en 

de woonkamer van de meester die als een sleutelfi-

guur tussen de 19e en 20e eeuw staat. Deze kamer, 

het zgn. Blauwe Salon, vormt dan ook het kloppend 

hart van de tentoonstelling met James Ensor als flam-

boyante ietwat excentrieke gastheer!  Illustrator Carl 

Cneut, schrijver Oscar Van den Boogaard en schilder 

Pieter Vermeersch werden uitgenodigd om elk vanuit 

hun eigen discipline een bepaald aspect uit het leven 

en werk van Ensor te belichten!

 Bij Ensor op bezoek 

13.02 – 29.08.2010

Mu.ZEE

Romestraat 11 • 8400  Oostende • +32 (0)59 50 81 18
www.muzee.be 

Di-zon: 10 - 18 uur 

€9, €7,50 en €1 - €50 gids.

Reservering gidsen uitsluitend via 059 24 21 91

Kunstmuseum aan zee

	Ensor in zijn atelier, 1948

 Patrick Florizoone, James Ensor Archief, Gent

Oostends Historisch Museum de Plate

 DE OOSTENDSE CINEMA’S In het Oostends Historisch Museum kunt u een interes-

sante tentoonstelling zien over het ontstaan, het ver-

loop en uiteindelijk de terugval van een glorierijke ci-

nemaperiode in Oostende, aan de hand van originele 

documenten, foto’s, affiches en illustraties. 

Samen met deze tentoonstelling verschijnt een boek 

met dezelfde titel geschreven door Johan Geuvens en 

Régis Benoit dat te koop is in het Oostends Historisch 

Museum ‘De Plate’, en een soort catalogus van de ten-

toonstelling is.

Openingstijden:

nog tot zaterdag 13 maart 2010

op zaterdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 
uur. Tijdens de Krokusvakantie elke dag geopend, be-

halve op dinsdag.

 Gratis toegang voor Oostendenaars
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 ONZE SCHENKINGEN AAN

HET MUSEUM VOOR SCHONE

KUNSTEN 1990-2010

Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging 
is het verrijken van de collecties van de stedelijke musea.  
De voorbije twintig jaar schonken wij volgende kunstwer-
ken aan de stad Oostende:

 1991

Jan De Clerck, ‘Avond. Haven te Vannes’, olieverf

 1993

James Ensor, ‘Decor’, litho, en 11 litho’s uit de reeks 

‘La Gamme d’Amour’ (ter aanvulling van de toen nog 

onvolledige reeks in het bezit van het MSK)

James Ensor, ‘Vragenlijst van Proust’ (autograaf)

James Ensor, ‘Carnaval d’Ostende 1931’, sluitzegel

La Pipe (Félix-Philippe Govaert), ‘Zonder titel’, olieverf

 1994

Félicien Rops, ‘Le grand et le petit trottoir’, ets

Léon Spilliaert, ‘Portret van Emile Verhaeren’, litho

Marthe Velle, 98 bladen drukgrafiek

 1995

Louis Collet, 60 bladen drukgrafiek

Alfred Cornilliet, ‘Mozart in Wenen’, gravure naar het 

schilderij van Edouard Hamman

Léon Spilliaert, ‘Baadster’, litho (boekomslagillustra-

tie)

Félicien Rops, ‘Diana en vrouw met zwart corset’, ets

 1996

Félicien Rops, ‘Holocauste’ en ‘Les Baisers Morts’, et-

sen

Léon Spilliaert, ‘De haven van Oostende’, oostindische 

inkt

 1997

Christian Sylvain, ‘Zonder titel’, monumentaal werk

Félicien Rops, ‘La Lyre’, ‘Zud-West’, ‘Très Vieille’, et-

sen

 1998

‘Contes d’Horace Van Offel’, album

Félicien Rops, ‘La Campagne Parisienne’, ets

Albert Baertsoen, ‘Landschap met O.L.V. ter Duinen’,

 1999

James Ensor, ‘Rendez notre ancienne face fors les 

chers faux nez Burlesques’, gehoogde ets

 2000

Joseph Linnig,  ‘Gezicht op Antwerpen’ ets

 2005

Eric de Kievith, ‘Uittrede van Oostende’, aquarel 

 2006

Georges-Marie Baltus, ‘Le Livre des merveilles’, litho’s 

Volgende werken konden worden aangekocht door prefi-

nanciering of tussenkomsten van de Vrienden :

 François Bossuet,

 ‘Vismarkt van Oostende’, schilderij

 Léon Spilliaert, ‘De Rots’ en ‘Konijntje’, litho’s

 James Ensor, ‘Portret van Hector Denis’, ets

 James Ensor, ‘De Daken van Oostende’, schilderij

 James Ensor,

 ‘Ensor.  Zijn duivel en Wapenschild’, schilderij

 Jean Brusselmans,

 ‘Strandzicht met Baadsters’, schilderij 

 Willy Finch , ‘Landschap in Finland’, schilderij

 J. Lamme,  ‘Amstelpark’, schilderij 

 Erich Heckel, ‘Twee matrozen’, houtsnede

 Le Coq Rouge (tijdschrift met daarin ets

 «Christus bij de bedelaars» van J. Ensor) 

Andere initiatieven :

 Vervanging van huldeplakket

 ‘Ensor Prince de l’Art’ (gevel Ensorhuis) in 1997

 Aankoop Ijslandvaarder O.129 Amandine en

 schenking van het vaartuig aan het Stadsbestuur

Schenkingen

M U . Z E E

S TA D  O O S T E N D E

C O L L E C T I E

V R I E N D E N
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20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar
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20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar

Foto Tijdingen OostendeFoto Tijdingen Oostende
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20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar

Algemene vergadering

 27 februari 2010

We nodigen al onze leden uit voor de jaarlijkse Alge-

mene Vergadering op zaterdag 27 februari om 10.00 

uur in de Koninklijke Gaanderijen Rotonde West (nabij 

de Wellington Renbaan). U ontvangt nog een uitnodi-

ging met het feestprogramma, maar we kunnen nu al 

verklappen dat de nieuwe website van onze vereni-

ging wordt voorgesteld en dat kunstenaar Yves Velter 

het kunstwerk komt toelichten dat hij creëerde voor 

ons 20-jarig bestaan. U vindt ook meer uitleg over 

‘Floating’ in deze Pro Luce.

De Algemene Vergadering sluiten we stijlvol af met 

een heus Ensorbanket. Dankzij de goede zorgen van 

Sonja Geeraerts en de gastronomische kwaliteiten van 

Guido Dammekens van restaurant Savarin zullen we 

genieten van een exquise maaltijd geïnspireerd op En-

sors fameuse menu uit het begin van de 20ste eeuw. 

Zoals toen zullen we vele gangen verorberen ! 

De Algemene Vergadering 2010 wordt een hoogtepunt 

in het bestaan van onze vereniging en een stijlvolle 

start van de viering van ons 20-jarig bestaan.

Voor al dit lekkers vragen wij u een bijdrage te storten 

van 75,00 euro op rekeningnummer 001-2090833-74.

Martine Meire

bestuurslid

© Soenen - Verhaeghe

M enu Ensor
Huitre d’Ostende Saupoudré de Poivre de Cayenne


Bouchees à la Reine


Bisque de Crevettes grises


Truite Saumonné sur Mousse de Tomates


Caille roti celeri rave

 Jus au Foie gras et puree aux Truffes


Homard Clarence


Selle de Chevreuil  Sauce Poivrade

Champignons des Bois  et Marrons

Croquettes aux Amandes

Mandarines glacees au Miel et Fruits d’Hivers

au Sabayon de Beaumes de Venise

Galettes de Reine a la facon des Rois

Moka
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 ENSOR TERUG THUIS

De schilderijen, etsen en ander grafisch werk van baron Ja-

mes Ensor zijn verspreid over de hele wereld.  De tentoon-

stellingen van New York en Parijs bewezen dit overduidelijk.

In ons eigen land kunnen we Ensors werk bewonderen in 

de Koninklijke Musea van Antwerpen, Gent en Brussel.  Ook 

het Kunstmuseum aan Zee, Mu.ZEE, heeft een fraaie Ensor-

collectie.  Die collecties komen uitgebreid aan bod in drie 

lezingen :

Zondag 7 februari 2010 van 10.30 tot 12.00 uur

Ensor in de Oostendse collectie

door Xavier Tricot

Zondag 7 maart 2010 van 10.30 tot 12.00 uur

Ensor in de Antwerpse collectie

Hedwig Todts, conservator MSK Antwerpen

Zondag 23 mei 2010 van 10.30 tot 12.00 uur

Dr. Cathérine Verleysen, wetenschappelijk medewerker MSK Gent

De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht ! U kunt in-

schrijven bij onze secretaris : johan.vanroose@oostende.be.

De lezingenreeks vindt plaats tijdens de tentoonstelling ‘Op 

bezoek bij Ensor’ in Mu.ZEE.  U kunt, tegen betaling, de 

expo bezoeken na de lezingen.  Het is mogelijk om vanaf 

14.00 uur een geleid bezoek te brengen aan de expo, indien 
er voldoende inschrijvingen zijn. (behalve op 07/02/2010)

De lezingenreeks is een initiatief van :

 De Vrienden van het Kunstmuseum aan Zee,collectie pro-

vincie West-Vlaanderen

 De Vrienden van Mu.ZEE, collectie stad Oostende

 De Vrienden van Jan De Clerck

 Uitstraling Permanente Vorming, kernen Westkust, Oos-

tende Jan Du Four i.s.m. VOC, Noorderlicht Blankenberge, 

Willemsfonds en Vermeylenfonds Oostende

 JAN DE CLERK

Xavier Tricot gaf een boeiende uiteenzetting ter gelegen-

heid van de Jan De Clerckhulde 2009:

‘Als men spreekt over de grote drie kunstenaars van Oos-

tende, heeft men het altijd over Ensor, Spilliaert en Permeke.  

Jan De Clerck wordt naar mijn mening dikwijls vergeten. Dat 

is vreemd en dat is jammer. Ik denk en ik hoop dat vroeg of 

laat de figuur van Jan De Clerck wordt opgenomen bij het 

heilige trio en dat wij kunnen spreken van de vier musketiers 

van Oostende.’

Voordrachten

 EXPO MAURICE BOEL,

 LEVEN EN WERK

In de Venetiaanse Gaanderijen kunt u de interessante 

tentoonstelling over het leven en werk van de Oostendse 

kunstenaar Maurice Boel (1913-1998) bezoeken van 14 

februari 2010 tot 18 april 2010.

Deze Oostendse kunstenaar 

had van jongsaf een intens 

contact met gerenommeerde 

kunstenaars, niet in het minst 

met de oudere James Ensor en 

de jongere Constant Permeke 

die hij zeer bewonderde.

Tijdens de oorlogsjaren maakte Boel zich los van Permekes 

invloed en kwam tot een persoonlijke expressie: kleurig, dro-

merige figuratie, sensueel geladen soms: vrouwenfiguren, 

zeemeerminnen, vissen en schelpen… In die creaties doken 

reeds de principes van vormencombinaties en overlappende 

structuren op, zaken waarop hij later verder zou doorgaan.

(uit : Beeldend Oostende, Norbert Hostyn, p. 81)

De tentoonstelling is tijdens de krokus- en paasvakantie da-

gelijks toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur ; op zondag ook 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Buiten de vakantieperiodes is de expo niet open op maan-

dag, dinsdag en woensdag.

	Ode aan Ensor

Venetiaanse gaanderijen
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Ensoriana

 XAVIER TRICOT

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het 

overlijden van James Ensor en zijn 150ste geboorte-

verjaardag, verscheen van de hand van Xavier Tricot 

een catalogue raisonné van de schilderijen van James 

Ensor.  De catalogus telt 480 bladzijden en bevat 1000 
illustraties waarvan 600 in kleur.  Deze uitgave van het 

Mercatorfonds heeft een hardcover met stofwikkel en 

wordt gepresenteerd in een geïllustreerd foedraal.  U 

kunt het kopen in de betere boekhandel tegen 199 

euro.

Xavier Tricot is ere-lid van onze vereniging en auteur 

van verscheidene kunsthistorische studies over Léon 

Spilliaert en James Ensor.  Hij was curator en adviseur 

voor verschillende Ensortentoonstellingen in binnen- 

en buitenland.

 DENKBEELDIG INTERVIEW

In het vorig nummer van Pro Luce publiceerden 

we het antwoord van Ensor op de Vragenlijst van 

Marcel Proust.  In dit nummer deelt directeur-con-

servator Phillipe Van den Bossche zijn voorkeuren 

met u.

Mijn geliefkoosde eigenschap: Al dansend van de 

milde ontregeling genieten.

Mijn belangrijkste gebrek: Het boek der rusteloosheid 

ligt altijd opengeslagen.

Waarmee ik het liefste bezig ben: Tentoonstellingen in-

richten, kunstwerken laten ‘resoneren’ voor museum-

bezoekers.

Mijn geluksdroom: “Een decadent Vlaanderen. Hoe-

verre we er ook nog afstaan, reeds lacht het idée me 

toe. Mourir en beauté, de geslachten en nageslachten 

tot een eeuwig voorbeeld kunnen zijn. De heele we-

reld ligt immers nog aan de tepels van Romeinsche en 

Grieksche decadentie”.

Mijn grootste ongeluk: Geen piano kunnen spelen.

Wat ik zou willen zijn: Een stok van André Cadere.

Het land waar ik zou willen wonen: ‘Vrij-taal Oostende’ 

in een open en groen Europa.

Mijn meest geliefde kleur: Giotto di Bondene’s blauw, 

Guy Mees’ kleurenpalet. 

Mijn meest geliefde bloem: Een lelie, Lili Dujourie’s ro-

zen, de boeketten van Matisse.

Mijn meest geliefde dier: Feles, kat, chat, cat, gatto, 

besseh, chatula, pussi.

Mijn meeste geliefde vogel: Troglodytes troglodytes of 

het winterkoninkje. 

Mijn favoriete schilder: Piero della Francesca, Daan 

van Golden, Caravaggio, Goya, Baron James Ensor, 

On Kawara, Georges Vantongerloo, René Daniëls, 

Tomma Abts, Richard Wright.

Mijn geliefkoosde componist: Mark E. Smith, Erik Sa-

tie, György Kurtag, Morrissey, Nick Cave, Sublime Fre-

quencies.

Mijn geliefde held in de romanliteratuur: Bouvard et 

Pécuchet, Des Esseintes, Nathan Zuckerman, Ludvik 

Jahn, Arturo Bandini.

Mijn geliefde heldin in de romanliteratuur: Lola Valérie 

Stein, Roberte, Elsa von Honolulu Loringhoven, Anna 

Livia Plurabelle.

Mijn geliefde eten en drinken: tongetjes en frieten bij 

René, pasta, tagine en clafoutis (rabarber en frambo-

zen) maison, sushi.

Mijn geliefde namen: Casimir, Birthe, Claudia.

Wat ik het meest verafschuw: De digitale, pseudo-

democratische, eigen mening-uitkramerij van het in-

ternettijdperk met dictators in het sociale leven als re-

sultaat, de bang voor bijna alles ‘angstmaatschappij’ 

en diegenen die erop teren, kerktorenjournalistiek en 

navelstaarderij.

De historische figuur die ik meer dan wie ook minacht: 

Adolf, Jozef.

Een krijgsverrichting waar ik bewondering voor heb: 

De Franse revolutie met als onrechtstreeks gevolg het 

ontstaan van restaurants.

De hervorming die ik het meest waardeer: De  hopelijk 

toekomstige en op Europees niveau geratificeerde ad-

ministratieve vereenvoudiging.

De gave der natuur die ik zou willen bezitten: De ul-

tieme vrijheid en ons oceanisch verlangen ernaar. 

Hoe ik zou willen sterven: In een nomadentent met mu-

ziekspelende toearegs in de woestijn.

Mijn lijfspreuk: stars in my pocket like grains of sand.

Phillip Van den Bossche

November 2009

In de loop van het jaar komen nog aan de beurt : 

Xavier Tricot, Martine Meire en Nancy Bourgoignie.
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Kunst & poëzie

 AUGUST RODIN AAN HET WERK...

... Hij werkte, werkte, werkte met de totale hartstocht en 

kracht van zijn imposante zware lichaam ; steeds als 

hij naar het beeld toe stapte of zich ervan verwijderde, 

kraakte de vloer.  Maar hij hoorde het niet.  Het drong 

niet tot hem door dat achter hem stil, met het hart in de 

keel, een jongeman stond, diepgelukkig dat hij mocht 

toekijken bij het werk van zo'n meester.  Hij was mij to-

taal vergeten.  Ik bestond niet meer voor hem.  Alleen 

het werk, het beeld bestond voor hem en daarachter 

onzichtbaar het visioen van de totale volmaaktheid.

Het duurde een kwartier, een half uur, ik weet niet meer 

hoe lang.  Grote momenten onttrekken zich altijd aan 

de tijd.  Rodin was zo verdiept, zo verzonken in zijn 

werk dat geen donderslag hem had kunnen wekken.  

Steeds gedecideerder, bijna kwaad werden zijn bewe-

gingen ; er was een soort wildheid of roes over hem 

gekomen, hij werkte sneller en sneller.  Toen bewogen 

zijn handen aarzelender.  Ze leken te merken dat er 

niets meer voor hen te doen was.  Een, twee, drie keer 

stapte hij terug zonder iets veranderd te hebben.  Toen 

mompelde hij zacht iets voor zich heen en legde, zo 

teder als je een sjaal om de schouders van een ge-

liefde vrouw legt, de doeken om het beeld.  Hij haalde 

diep en ontspannen adem.  Zijn gestalte leek weer 

zwaarder te worden.  Het vuur was gedoofd.  Toen 

kwam voor mij het onbegrijpelijke, de grote les: hij trok 

zijn kiel uit, pakte zijn huisjasje en draaide zich om om 

weg te gaan.  Hij was mij totaal vergeten in dit uur van 

opperste concentratie.  Hij wist niet meer dat er een 

jongeman, die hij toch zelf had meegenomen naar zijn 

atelier om hem te laten zien waar hij werkte, verbijsterd 

en met ingehouden adem achter hem had gestaan, 

onbeweeglijk als zijn beelden.

Hij liep naar de deur.  Toen hij hem wilde afsluiten, ont-

dekte hij mij en staarde mij haast boos aan: wie was 

die vreemde jongeman die zijn atelier was binnenge-

slopen ?  Maar het volgende ogenblik wist hij het weer 

en kwam hij bijna beschaamd naar mij toe.  'Pardon 

monsieur', begon hij.  Maar ik liet hem niet uitspreken.  

Ik greep dankbaar zijn hand, het liefst had ik die ge-

kust.  In dat uur had ik het eeuwige geheim van alle 

grote kunst, ja eigenlijk van elke aardse prestatie, ge-

zien: concentratie, het samenballen van alle krachten, 

alle zinnen, het buiten zichzelf zijn, buiten de wereld 

van elke kunstenaar.  Ik had iets geleerd voor mijn hele 

leven. ...

Stefaan Zweig

Uittreksel uit : 'De wereld van gisteren ' blz. 151-152

Privé-domein.  Uitg. Arbeiderspers - Amsterdam

 VERNIEUWING LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE

2010 is een feestjaar voor onze vereniging: de Alge-

mene Vergadering steken we in een feestelijk kleedje 

en er volgen nog twee interessante tentoonstellingen. 

Wanneer u lid bent, wordt u ook steeds uitgenodigd 

voor de tentoonstellingen in Mu.ZEE. Het is daarom 

belangrijk dat u tijdig uw lidmaatschap vernieuwt 

door uw lidmaatschapsbijdrage te storten op reke-

ningnummer 001-2090833-74.

De lidgelden blijven onveranderd: jeugd en 3-plus: 

15 euro, gezinnen: 30 euro, steunende leden: 20 

euro en beschermende leden: 35 euro.



Lidgelden :

Steunend lid : 20 euro

Jeugd en 3-plus : 15 euro

Gezin, samenlevingstarief : 30 euro

Beschermend lid : 35 euro

Leden begiftigers : ....
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VAN SCHOOTE N.V.
V E R Z E K E R I N G E N

Het werk ‘P.G. van Hecke en Norine’ 

van Léon Spilliaert werd in december 

2009 door de stad Oostende aange-

kocht en ter beschikking gesteld van 

het Kunstmuseum aan Zee.  

Het dubbelportret is uniek in het oeuvre 

van Spilliaert. Het staat symbool voor 

de nieuwe creatieve impuls die hij on-

derging in 1920 bij zijn terugkeer naar 

Oostende. Qua formaat is dit portret het 

grootste werk dat Spilliaert ooit maakte.  

Paul – Gustave Van Hecke (Gent, 18887 

– Brussel, 1967) werd geboren in een 

Gentse volksbuurt, in een arm arbei-

dersgezin. Als jonge man engageerde 

hij zich en werkte zich al snel op tot 

secretaris van de Gentse Socialistische 

Jongeren. Vanuit een grote interesse 

in kunst en cultuur slaat hij al snel de richting van het theater in. In 1920 

stichtte hij samen met André De Ridder in Brussel de groep "Sélection.  

Atelier d'Art contemporain".   De groep verdedigde met volle overtuiging 

de expressionistische schilders.  Léon Spilliaert, Fritz Van Den Berghe, 

James Ensor, Gustave De Smet en Constant Permeke behoorden tot de 

eersten die tot deze groep werden toegelaten. 

Naast Paul – Gustave Van Hecke zit zijn echtgenote Honorine de 

Schryver (Norine). Zij wordt beschouwd als een van de belangrijkste 

grondleggers van de hedendaagse Belgische mode. 


