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Editoriaal
 KUNST ALS BLIKOPENER MET EEN
KNIPOOG NAAR MARCEL PROUST
Bewerking van de feesttoespraak n.a.v. de Algemene Vergadering op zaterdag 27 februari 2010.
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 schrijver - filosoof Alain de
Botton haalde heel wat levenswijsheid uit de boeken
van Marcel 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
doorbracht, lijdend aan 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. Toch schuilen in zijn romans, brieven en essays heel wat levenslessen. Bij een van die
levenslessen zou ik graag even blijven stilstaan.
Zo heeft Proust eens een essay geschreven waarin hij
zich ten doel stelde in het leven van een doodongelukkige jongeman wat zonlicht te brengen. Hij beschrijft
hoe die man alle dagen na het middageten wezenloos
en droefgeestig zit te staren naar al die banale dingen rondom hem. Die omgeving ervaart hij immers als
gewoon, alledaags en schraal. Ja, in schril contrast
met zijn ideale droomwereld van mooie kostbare dingen en schatten waar hij helaas geen geld voor had.
Proust wilde laten zien hoezeer dit burgerlijke en banale interieur die jonge estheet moest tegenstaan en
hoe hij dat allemaal vergeleek met al het moois dat hij
in het Louvre te zien kreeg. Hij was immers een geregelde en hartstochtelijke bezoeker van dit wereldberoemde museum. Daar kon hij zich zintuiglijk te goed
dan aan al het protserige en zijn ogen de kost geven in
de vorm en gedaante van grote paleizen geschilderd
voor Veronese, havengezichten van Claude Lorrain,
de adel, prinsen en koningen van Van Dijck. Ja, een
leefwereld die de zijne niet was maar waarin hij toch
dagelijks wilde verwijlen. Die leefwereld opgeroepen
door die soort kunst had hem blijkbaar doodongelukkig gemaakt.
 Jean – Baptiste Chardin
Om een einde te maken aan de droefgeestige stemming waarin de jongeman verkeerde, stelde Proust
voor om een kleine verandering te brengen in zijn gebruikelijke tocht door het museum van het Louvre. In
plaats van te wandelen door de zalen met werk van
Veronese, Titiaan, Rafaël stelt hij hem voor een gedeelte van het Louvre te bezoeken waar werken van
Jean – Baptiste Chardin te bewonderen zijn. Die kun-
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stenaar immers behandelt en beeldt niet die onderwerpen uit waarvoor de bovengenoemde kunstaars
bekend zijn maar wel voor afbeeldingen met schalen
met fruit en groenten, koffiepotten, broden, kannen en
glazen met wijn, eet- en keukengerei, gewone interieurs met mensen die zelden iets heldhaftigst doen
maar gewoon een boek lezen, vrouwen die net van de
markt thuiskomen en hun goederen op tafel leggen,
of gewoon aan tafel zitten met de kinderen, gewone
huiselijke scènes.
En toch, ondanks het gewone en alledaagse van die
onderwerpen, weet Chardin bijzonder fascinerende en
suggestieve, treffende beelden te creëren. Ja, pareltjes van eenvoud, intimiteit en geborgenheid.
Het was in ieder geval een andere wereld dan deze
opgeroepen door Rubens, Van Dijck, Delacroix, Gericault en zovele anderen.
Proust had het volste vertrouwen in zijn aanpak, zijn
suggestie en in de daaruit voortvloeiende transfor-

 De kokkin
Jean-Baptiste Chardin

matie die het in de geest van die droevige jongeman
moest teweegbrengen. Het is dus een kwestie van je
ogen te openen of de ogen van de anderen te openen. Ja, van kunstwerken van grote kunstenaars te beschouwen als zoveel vensters van waaruit je de wereld
kan bekijken. Van eens m.a.w. de aarde, de dingen,
de mensen, de situaties op een andere wijze te ervaren, te beleven en in je op te nemen. Ik kan de woor-
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den van Proust letterlijk aanhalen want toen hij aan dit
essay was begonnen, probeerde hij Pierre Mainguet,
redacteur van het kunsttijdschrift ‘Revue hebdomadaire’ voor het onderwerp te interesseren en dit in de
volgende bewoordingen:

‘Ik heb zojuist een korte kunstfilosofische studie geschreven waarin ik tracht aan te tonen hoe de grote
schilders onze kennis van en liefde voor de wereld om
ons heen bijbrengen en dat zij het zijn die ons de ogen
ontsluiten.
In deze studie gebruik ik Chardins werk als voorbeeld
en probeer ik de invloed daarvan op ons leven aan te
tonen. De charme en wijsheid die het brengt in onze
grauwste dagen door ons in te wijden in het leven van
het stilleven is hier dus de opdracht.'
Proust maakt de belangrijke opmerking dat het de grote schilders zijn die onze ogen, blik en geest openen.
Dit betekent meteen dat ons gevoel voor schoonheid
niet onveranderlijk is en dat het kan worden geprikkeld door kunstenaars die via hun doeken waardering
bijbrengen voor tot nog toe onopgemerkte esthetische
kwaliteiten.
Dat de ontevreden jongeman geen oog had gehad
voor het tafelgerei, fruit en groeten, kortom het interieur
kwam deels door zijn onbekendheid met afbeeldingen
die hem duidelijk konden maken waaruit hun charme
en bekoring bestond. Grote schilders immers bezitten
het vermogen en die kunde ons de ogen te openen
omdat dat hun eigen ogen uitzonderlijk gevoelig zijn
voor bepaalde facetten van de visuele beleving. Zo
zouden we de kunstgeschiedenis kunnen beschouwen als de studie van de verschillende kunstenaars
die onze aandacht vestigen op de verschillende, waardevolle fenomenen in de vorm van kunstwerken.
In ‘A la recherche du temps perdu’, zijn levenswerk,
beschrijft Proust hoe een man in een museum in grenzeloze bewondering kijkt naar ‘Gezicht op Delft’ van
Vermeer en hoe hij dat schilderij vergelijkt met datgene wat hij van zijn eigen leven heeft gemaakt. De
conclusie en de gevolgen daarvan zijn dramatisch.
De romanfiguur Bergotte immers die in de confrontatie
met dit subliem werk de waarheid over zijn eigen leven
en faling inziet, sterft finaal in totale wanhoop.
In 1902 bezocht Proust Den Haag en het Mauritshuis.
Daarover schrijft hij aan een vriend het volgende:

“Sinds ik in het museum van Den Haag het ‘Gezicht op
Delft’ van Vermeer heb gezien, weet ik dat ik het mooiste schilderij van de wereld gezien heb”.
Ja, Proust was in de ban van Vermeer geraakt. Toen ‘
Het gezicht op Delft’ in 1921 arriveerde voor een tentoonstelling in het ‘Jeu de Paume’, ging Proust ernaar
toe. Reeds op de heenweg was hij duizelig geworden
en toen hij eenmaal voor zijn geliefde schilderij was

 Gezicht op Delft
Johannes Vermeer

aangekomen, stond hij te wankelen op zijn benen. Dit
is dan ook wat hij zijn romanpersonage Bergotte laat
overkomen op diezelfde tentoonstelling.
Ik citeer uit dit werk die passage:

“ Al bij de eerste treden die hij op moest werd hij overvallen door duizeligheid… Tenslotte stond hij voor het
schilderij van Vermeer ‘ Gezicht op Delft’. Zijn duizeligheid nam toe, hij hield zijn blik gevestigd, als een kind
op ene gele vlinder die het wil vangen, op het zo unieke
gele kleine muurvlak”.
‘Zo had ik moeten schrijven, zei hij: “Mijn laatste boeken zijn te schraal, ik had verscheidene lagen kleur
moeten aanbrengen, van mijn taal een kostbaarheid op
zichzelf moeten maken, zoals dit kleine muurvlak!”.
En dan ziet Bergotte een hemelse balans voor zich. De
ene schaal bevat zijn eigen leven. In de andere schaal
ligt dat zo mooi geschilderde kleine muurvlak, waar
de zon op schijnt. Hij voelde dat hij zonder nadenken
het laatste gaf voor het eerste. Bergotte wordt onwel,
gaat zitten maar rolt iets later van de sofa. Alle bezoekers en suppoosten rennen naar hem toe maar kunnen
enkel zijn dood vaststellen. Proust zelf stierf in 1922,
na het voltooien van zijn romancyclus, één jaar na zijn
tweede bezoek aan ‘ Het gezicht op Delft’.
 Johannes Vermeer
Zijn oeuvre is een pleidooi voor een verstilde wijze van
leven. Het straalt immers kalmte, rust en sereniteit uit.
Alle geweld wordt er ook in buiten gesloten. Alles is
zo stil omdat zijn personages stil staan. Ze zijn immers
ofwel aan het converseren, aan het lezen, mediteren of
zijn met doodgewone dingen bezig. Schoonheid is bij
hem rust, stilte, geluk en intimiteit.
Het volledige bewaarde oeuvre van de Delfse schilder Johannes Vermeer (1632-1675) omvat slechts 35
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schilderijen. Dat is bijzonder weinig. Zeker als we denken aan de reusachtige productie van zijn tijdgenoten Rembrandt en Rubens. Maar het niveau van die
enkele werken is zo hoog dat Vermeer als een klasse
apart beschouwd wordt.
Vermeer schilderde genrestukken uit het dagelijks leven: een melkmeisje aan een keukentafel, een lezende
vrouw, een schrijvende vrouw, een vrouw met een waterkan, een meisje met een parel, een stil straatje in
Delft.
Met gloeiende kleuren en subtiele lichteffecten verleent
hij de afgebeelde werkelijkheid een tijdloze schoonheid. Peter Webber, regisseur van de prachtige film ‘
Girl with a pearl Earring’, gebaseerd op het gelijknamige doek, zegt over Vermeer het volgende: “ Vermeers
schilderijen stralen voor mij stilte, rust en mysterie uit,
zelfs een soort transcendentie. Een film over Vermeer
moet stil zijn…”
De film is gebaseerd op een boek van de schrijfster
Tracy Chevalier.
 Kunst als blikopener
Monet, Renoir en Sisley hebben mijn blik geopend
voor de overweldigende presence, invloed en kracht
van het licht; Ingres voor het warme koloriet van het
oriëntalisme, gecombineerd met de tactiliteit van het
vrouwelijk naakt; Ensor heeft mijn kijk op de menselijke komedie en hypocrisie verscherpt, en dit door zijn
picturale uitbeelding in en door de maskers; Permeke
heeft mij in zijn karakteristiek Vlaams expressionisme
het effect van de vervorming leren kennen en aanvoelen, in zijn persoonlijke zien en uitbeelden van mensen,
dingen en landschappen; Braque heeft mij helpen ontdekken dat in alles wat we waarnemen, een zekere
geometrica schuilt; Mogdiliani heeft mij doen inzien en
beseffen dat vormverfijning, die zich bijna beweegt op
de grens van de vervorming, de trekken van het menselijk gelaat kan omtoveren tot een aparte wereld; Van
Gogh heeft mij ervan overtuigd dat door een hogere

werkelijkheidscoëfficiënt toe te kennen aan de waarneembare wereld, de grenzen en mogelijkheden van
onze zintuigen kunnen verlegd worden; Gauguin heeft
mij de zuiverheid van het natuurlijke, primitieve leven
leren ontdekken, maar vooral de dierlijke warmte van
bepaalde kleuren; Rembrandt, Caravaggio en Georges de la Tour hebben mij de magisch – mysterieuze
kracht van het clair – obscur leren zien, ervaren en beleven; Rouault heeft mijn blik geopend voor het donkere – duistere van een mystieke ervaring; Fra Angelico anderzijds bewijst dat een mystieke ervaring ook
in het volle licht, in een open transparantie beleefd kan
worden. Bij het aanschouwen van zijn werk heb ik dat
dan ook ervaren. Pierro Della Francesca heeft mij in de
schilderkunst architecturale en sculpturale elementen
doen ontdekken. Fernand Léger heeft mij leren inzien
dat in techniek zoveel schoonheid kan schuilen.
Bij het aanschouwen van een kunstwerk, van kunst in
het algemeen, gaat het in wezen om een verfijning,
verdieping en verrijking van onze blik en levenservaring. Dit proces is gebaseerd op ontroering en op de
intensiteit van leven. Verrijking ook in de zin van meer
menswording.
En hier komt ik bij Tolstoi die niet alleen wereldverbeteraar was, maar ook missionair ingesteld was. Hij zag
immers de kunst als een bijdrage tot meer menswording, harmonie en vrede onder de mensen. En ook bij
Beethoven, in zijn Negende Symfonie, in de ‘Ode an
die Freude’, waarin hij pleit voor meer broederschap:
Alle Menschen werden Brüder. Kunst kan men ook zien
als troost om onze eigen vergankelijkheid, kwetsbaarheid, onvolmaaktheid en om ons in wezen tragische lot
te helpen dragen…
Roland Laridon, voorzitter

Venetiaanse gaanderijen
 WIJ NODIGEN U UIT VOOR :
• een geleid bezoek aan de expo Maurice Boel, leven en werk’ in de Venetiaanse Gaanderijen
op zaterdag 17 april om 15.00 uur
• een geleid bezoek aan de expo 125 jaar Kusttram in de Venetiaanse Gaanderijen
op vrijdag 9 juli om 19.00 uur, met garden receptie
Voor deze activiteiten moet u reserveren via martine.meire@oostende.be of 059/56.20.15.
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De keuze van … Roland Laridon
In de tijd dat de kunstcollectie van de stad Oostende nog te bezichtigen was in een gedeelte van de
Stadsschouwburg was ik er al een geregelde en geïnteresseerde bezoeker. Onder de monumentale arduinen letters van THEATRE ROYALE stonden toen
in 1954 boven de hoekingang de woorden STEDELIJK MUSEUM en STADSBIBLIOTHEEK. In 1959
had de opening plaats van het nieuwe museum in
het Feest- en Cultuurpaleis. Vanaf dat ogenblik begon voor mij een intense kennismaking met de zo
rijke kunstcollectie van de stad Oostende.
Daaruit nu – zoals gebruikelijk in deze rubriek - drie
kunstwerken kiezen is voor mij een bijna onmogelijke
opgave omdat zovele kunstwerken mij nauw aan het
hart liggen. En daaronder zou zeker een werk van L.
Spilliaert, J. De Clerck, M. Boel, een ets of tekening
van R. Devolder zijn.
Maar het is nu eenmaal zo. Ik ga dan maar voor een
groots expressionistisch werk van Constant Permeke,
een wirrelwarrelende spottende ets van James Ensor
en een monumentaal schilderij van Paul Delvaux. Met
als titels: ‘Moederschap met wit kind’, ‘De Guldensporenslag’ en ‘L’âge du Fer’.
 ‘Moederschap met wit kind’ van Constant Permeke werd gemaakt in 1929 en heeft de volgende afmetingen: 180 cm x 90 cm. Het behoorde reeds in 1954
tot de collectie van de stad en werd door de toenmalige conservator Frank Edebau aangekocht. Het is een
groot werk, in houtskool en verdunde olie, op doek
neergezet. Rond diezelfde tijd schiep Permeke ook de
bekende monumentale werken zoals o.a. ‘De boer en
boerin’, ‘Het broodsnijdende wijf’, ‘De zeug’.
Bij C. Permeke zullen we altijd eenzelfde eenvoud van
het gegeven boer, land en zee en eenzelfde enkelvoudigheid van uitwerking terugvinden. Maar telkens
even doorvoeld, primitief-existentieel uitgebeeld. Zijn
kunst is door en door Vlaams maar tezelfdertijd universeel. Ja, eenvoudig, ruig en bonkig van aardsheid.
In al zijn werken vinden we een elementaire natuurkracht terug. Zo schrijft A. Vermeylen in zijn inleidend
woord tot het boek van A. Stubbe over C. Permeke het
volgende: ‘Zijn communie met het grondwezen van
dingen en mensen heeft hem de eenvoud geschonken die de oude formules tot gruizelementen smijt…’.
In bewondering voor het werk ‘Moederschap met wit
kind’, uitgebeeld in een bonkige vrouw met langwerpig hoofd, met brede schouders en heupen, weelderige borsten waaraan een teder kwetsbaar kind ligt dat
in zacht wit-omfloerste trekken getekend is, kwam ik
opnieuw tot de overtuiging –en dit voor de zoveelste
maal- dat kunst nooit, zelfs waar ze de natuur raadpleegt, een nabootsing van de natuur is. Maar wel een

 Moederschap met wit kind
Constant Permeke

zelfstandige schepping van een temperament, gehoorzamend aan eigen wetten van vormgeving. ‘Moeder en kind’ worden finaal gedrenkt in het bruin-oker
en de vette zwarte aarde van de polders om de zo
hechte band met de eigen moederfiguur des te intenser te doen aanvoelen. Daar is de kunstenaar, voor wat
mijn ervaring en aanvoelen betreft, bijzonder goed in
geslaagd. Het werk doet mij effectief denken aan een
versregel van een bekend gedicht van H. Claus ‘De
Moeder’: ‘ik ben niet, ik ben niet dan in uw aarde’.
 Het tweede werk is een ets van J. Ensor ‘De Guldensporenslag’. Het is een koperets (24 cm x 28 cm),
in het midden onderaan gesigneerd en ingekleurd met
rode, bruin-okeren en groene tinten. Het werd in 1895
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‘Marktscène van Gamme d’amour’, ‘Intrigerende maskers’. Het hoogtepunt uiteraard van dit genre is ‘De
Intrede van Christus te Brussel’. Ja, de absolute top!

 De Guldensporenslag
James Ensor

gedrukt en is gebaseerd op een tekening van 1891 en
stelt een massaspektakel voor van bewegende mensen. Zoals daar zijn de bekende etsen ‘De baden van
Oostende’, ‘De schaatsers’, ‘De wraak van Hop-Frog’,
‘De dood achtervolgt de mensenkudde’. In andere bekende etsen ‘Het afscheid van Napoleon’, ‘Muziek in
de Vlaanderenstraat’, ‘De vermenigvuldiging van de
vissen’ en ‘De kathedraal’ beeldt hij eerder een statische massa uit.
De ets ‘De Guldensporenslag’ is een fijne subtiele
combinatie van de twee. De statische elementen
vindt de kijker terug in de groep bevelhebbers van
de legers, de toeschouwers in de linker onderhoek,
de klaarstaande reserveruiters en grondtroepen in de
rechter en linker bovenzijde (ze staan immers in slagorde). Het vechtspektakel in het midden waar zich van
alles afspeelt, is het dynamisch element van die toch
zeer originele en spirituele ets. Aan de gezichtseinder
draaien de molens, prikken en spitsen de kerktorens in
het firmament. Boven het landschap hangen en waaien donkere en witte wolken zoals J. Brel ze bezingt in
‘Le Plat Pays’. Ensors voorstelling van het historisch
treffen is ontdaan van alle heroïsche dramatiek, want
het geheel van het spektakel maakt hij belachelijk zodat alles een clownesk karakter krijgt. De ets is een
aanklacht tegen het brute geweld, tegen elke vorm
van militarisme. Zo neemt hij afstand van alle éloge
van veldslagen. In deze ets is J. Ensor op zijn best als
aanklager van alle vormen van geweld en de glorificatie die eruit voortvloeit. Dit concept en die benadering
vindt men ook terug in bepaalde etsen van de bekende etser Jacques Calot. De criticus Octave Uzanne in
‘La Plume’ (1899) toont zich een groot bewonderaar
van die zo specifieke ets.
Massaspektakels heeft J. Ensor ook in bepaalde schilderijen in beeld gebracht zoals daar zijn: ‘De processie van Gistel’, ‘Carnaval in Oostende’, ‘De toorn van
de maskers’, ‘Zelfportret temidden van maskers’, De
Wraak van Hop-Frog’, ‘Fanfare in de Vlaanderenstraat’,
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 Het derde werk is een monumentaal werk van Paul
Delvaux ‘L’Age du Fer’ uit 1951, getekend en gedateerd onderaan rechts 2-51. Het is een olie op hout met
de volgende afmetingen: 153 cm x 241 cm. Het werk
werd aangekocht door de stad Oostende in het jaar
1958, één jaar voor de opening van het Museum voor
Schone Kunsten in het Feest- en Cultuurpaleis. Vier
jaar na de aankoop organiseert Fr. Edebau in 1962,
zeker geïnspireerd door de schoonheid van die naakte
vrouw die languit ligt in het decor van een station met
stilstaande treinwagon, een grote Delvauxtentoonstelling.

 L’Age du Fer
Paul Delvaux

Telkens als ik voor dit schilderij sta, heb ik de indruk in
een schouwburg te vertoeven waar het doek is opgegaan voor een theaterstuk met als decor een station
in de valavond van een geheimzinnige dag. Op de
voorgrond, over de hele lengte van het decor, ligt helemaal languit een naakte vrouw. Een blonde vrouw met
een grote zwarte hoed op, versierd met sierlijke witte
veren, ligt uitgestrekt rustend op het witte laken dat
over de canapé gespreid werd. Haar figuur met die
lichtroze lichtende huid op de voorgrond geschilderd,
vormt een groot contrast met de hardheid van het ijzer
van het station, de treinwagon en de rails. Zo geeft het
soms de indruk dat het werk uit twee schilderijen bestaat. Het ene met als onderwerp een liggende vrouw
die alle licht opvangt en een ander met als onderwerp
een station, een perron en een treinwagon. En toch,
om de geheimzinnige en magische sfeer te creëren,
vormen ze één geheel, meer nog een éénheid. Het
station ligt er verlaten en mysterieus bij in een ruimte
die doet denken aan de verlatenheid van de pleinen
van Carlo Carra en de Chirico. De overheersende tonaliteit is wit, zwart, donkergrijs en het lichtroze van
het lichaam van de vrouw. Het lichaam krijgt het volle

De keuze van … Roland Laridon
licht over zich heen en ook de lantarens, bij wijze van
contrast, branden en schitteren sterk afgebakend. Enkele ronde rode signaallampen contrasteren fel met
het zwart van de avond en het wit van het canapélaken. Uit dit werk blijkt duidelijk de voorkeur van de
kunstenaar voor thema’s zoals de vrouw, treinen en
stations. De vrouw in andere werken verplaatst hij ook
vaak naar grote pleinen en ruimten.
Ook met de tijd speelt hij een vreemd en bizar spel.
Zo gaat zijn voorkeur soms uit naar Griekse en Romeinse tijden en gebouwen. Dit alles, om wat men in
het Duits ‘ENTFREMDUNG’ noemt, te creëren. Opmerkelijk is ook de preciesheid waarmee P. Delvaux de
dingen getrouw-figuratief uitbeeldt. Ik verwijs hier naar
het treinstel, het perron, de signaalpalen, de kraan, de
plant achter het hoofd van de vrouw.

P. Delvaux schenkt ons met dit werk een echt theater
van schoonheid dat ons blijft fascineren om zijn overrompelende mysterieuze kracht. De vrouw in zijn oeuvre lijkt ons uit te nodigen om in haar rijk binnen te
treden. En zo wordt een kunstwerk een plaats waarin
de kijker zou willen verwijlen en…wonen. Was dat de
droom van P. Delvaux niet? Een kunstwerk te maken
waarin men zou willen wonen… Neem het schilderij
in je op en je zal niet kunnen weerstaan aan de verleiding…

O schoonheid, uw rijk kome…
VERWEILE, DU BIST SO SCHÖN…
Roland Laridon

Gezocht : vrijwilligers.
De tentoonstelling 'Bij Ensor op bezoek' verwacht een groot aantal bezoekers. Daarom is men op zoek naar
vrijwilligers die bereid zijn om een handje toe te steken bij de bewaking, het bemannen van de vestiaire, de
bookshop, of als begeleider bij het onthaal. Voelt u zich geroepen?
Geef dan een seintje aan Leen Muylle via leen.muylle@west-vlaanderen.be of 059/24.21.90.

20 - jarig bestaan
Voor het 20-jarig jubileum van De Vrienden Mu.Zee,
collectie stad Oostende, heeft Yves Velter het sculptuur "Floating" gemaakt. Het kunstwerk werd voorgesteld op onze Algemene Vergadering en genoot
veel bijval. Het kunstwerk toont een personage dat
in de lengterichting en in profiel doormidden is gesneden en op een golfbrker 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 kennen".
De toeschouwer wordt bij Yves Velter in een oncomfortabele 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 gewaarwordingen op maar net daarin schuilt het kenmerk van grote
kunst: de confrontatie van de kijker met zichzelf.
 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 inte-

resse voor humane waarden, het menselijke komt sterk
naar voren in zijn werk door een ontnuchterend besef
van ontheemding en vervreemding. De existentiële
vragen en psychische problematiek die daarmee samenhangen, vormen de kerninhoud van zijn artistieke
productie.
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.
 Het kunstwerk
Het kunstwerk dat wij onze leden aanbieden ter gelegenheid van ons twintig jarig bestaan heet Floating.
Het kunstwerk 'Floating' meet 28cm x 20 cm x 25 cm
en is verkrijgbaar in twee materies : polyester en brons.
De polyesterversie (20 ex.) kost 500 euro ; het bronzen
kunstwerk (10 ex.) 1.000 euro.
U kunt meer informatie verkrijgen bij bestuurslid Martine Meire (martine.meire@gmail.com of
059/56.20.15)
Afbeeldingen van de twee versies (polyester en
brons) vindt u op onze website. U kunt de kunstwerken ook van nabij bekijken in het bureau van Martine Meire (Stadshuis, tweede verdieping, lokaal 232).
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Foto Linda Lisabeth

Foto Linda Lisabeth

Foto's Valère Prinzie
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 WERKINGSVERSLAG 2009
 Onze vorige algemene vergadering, de 19de statutaire, vond plaats onder massale belangstelling op
zaterdag 21 februari in de Venetiaanse Gaanderijen.
 De Raad van Bestuur kwam daarna vijfmaal samen
op 2 april, 4 juni, 3 september, 5 november en 7 januari.
 Het hoofddoel was steeds de bespreking van de
nieuwe taken van onze vereniging museum, onze inzet voor het museumpatrimonium, onze vriendenkring,
onze nieuwe statuten, de nieuwe website en at last
but not least de voorbereiding van ons twintigjarig
bestaan: - onze algemene bestuursvergadering met
het feestelijk Ensoriaans banket; - de 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 en tot
slot in oktober een overzichtstentoonstelling van onze
schenkingen in Mu.Zee.
 De Raad van Bestuur organiseerde ook tal van
manifestaties :
 op 29 maart: reis naar Gent met bezoek aan de
tentoonstelling Vlaamse Wandtapijten in de
Sint - Pietersabdij, kunstschilder Emile Claus in
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Gent
en Museum van Deinze.
 op 16 mei: bezoek aan Den Haag voor de tentoonstelling “Liefde, Kunst, Passie” en de tentoonstelling “XXste eeuw schilderkunst in het
Gemeentemuseum.
 op 3 juli: geleid bezoek aan de expo “Vissers, kapers en kooplui in de Venetiaanse Gaanderijen”.
 op 25 oktober: reis naar Lessines voor een volledige dag met bezoek aan het hospitaal “Notre
Dame à la Rose” en de historische stadskern, de
porfiersteengroeven, en het rijk patrimonium van
de aangrenzende dorpjes.
 op 7 november : geleid bezoek aan de tentoonstelling “Charlotte Mutsaers – doorgespoeld met

pen en penseel in de Venetiaanse Gaanderijen”.
 op 21 november: reis naar Parijs met bezoek aan
de tentoonstelling Ensor in het Musée d’ Orsay en
bezoek aan het Musée Jacquemart André.
 De Vrienden werkten mee aan de UPV
voordrachten :
 op 15 maart : voordracht ‘jan De Clerck in beeld’
in Mu.ZEE
 op 10 mei: was Roland Devolder aan de beurt in
de reeks “Kunstenaars in Mu.Zee”.
 De Vrienden legden bloemen neer :
 op 11 april: Ensorhulde met bloemlezing van de
“Vrienden”.
 op 3 oktober: Jan De Clerckhulde
 Al deze manifestaties werden aangekondigd in
onze nieuwsbrief “Pro Luce” die in 2009 viermaal verscheen en al deze nummers werden voorbereid door
de redactieraad. Er hadden vier redactievergaderingen plaats.
 In 2009 ging het volgende lid van ons heen: mevrouw Ina Clifford, pseudoniem voor kunstschilderes
Irma Deketelaere.
 Ons ledenaantal blijft verder groeien. In deze tijd
van economische crisis bleven de lidmaatschapsbijdragen dezelfde, namelijk 20 euro voor een steunend
lid, jeugd en 3-plus betalen 15 euro, een gezin- of
samenlevingstarief bedraagt 30 euro en beschermde
leden betalen 35 euro. Grotere giften zijn steeds welkom en brengen onze penningmeester Joël in euforie.
 Tot slot zou ik graag ook iedereen bedanken die in
2009 op de één of andere manier zijn of haar steentje
bijdroeg voor onze vriendenkring.
We duimen alvast voor nog eens twintig jaar,
Johan Van Roose
Secretaris

voor de tentoonstellingen in Mu.ZEE. Het is daarom
 VERNIEUWING LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE
VRIENDEN MU.ZEE, COLLECTIE STAD OOSTENDE belangrijk dat u tijdig uw lidmaatschap vernieuwt
2010 is een feestjaar voor onze vereniging : de Algemene Vergadering staken we in een feestelijk kleedje
en er volgen nog twee interessante tentoonstellingen.
Wanneer u lid bent, wordt u ook steeds uitgenodigd
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door uw lidmaatschapsbijdrage te storten op rekeningnummer 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.

Oostende cultuurstad van Vlaanderen 2010

De Stad aan Zee mag zich in 2010 als eerste Vlaamse
stad een jaar lang Cultuurstad van Vlaanderen noemen. Cultuurstad is een initiatief in het kader van het
Participatiedecreet van de Vlaamse Gemeenschap.
Voor Oostende is deze primeur de uitgelezen kans om
zich blijvend op de culturele kaart te zetten, de cultuurparticipatie te bevorderen en vooral te bevestigen.
 Participatiedecreet
Het participatiedecreet beoogt de ondersteuning, verrijking en versterking van de participatie in het cultuur-,
jeugd- en sportbeleid.
Het participatiedecreet stelt participatie steeds als eerste en belangrijkste aandachtspunt. In het programma
van Oostende Cultuurstad zal dat ook duidelijk blijken.
Het decreet werkt aanvullend en ondersteunend en
sectoroverschrijdend. Het participatiedecreet is een
mix van structurele en projectmatige ondersteuning,
van initiatieven gericht op de participatie van een
breed publiek en van bepaalde kansengroepen, van
bestaande maatregelen en nieuwe initiatieven, van
subsidies voor publieke en particuliere initiatieven...
Acties en initiatieven in het kader van het participatiedecreet kunnen aan twee centrale kapstokken worden
opgehangen.
Enerzijds wil het decreet op vele manieren een nieuwe
hefboom zijn voor meer gemeenschapsvorming en
voor meer kansen voor het brede publiek in de samenleving om van cultuur, jeugdwerk en sport te kunnen
proeven. Daarvoor zijn er heel wat acties: de verankering van communicatie en sensibilisatie over cultuur,
jeugdwerk en sport, de dynamisering van de culturele
manifestaties, de ondersteuning van grote evenementen, de waardering van hobbyverenigingen …
Anderzijds wil het decreet via een aantal specifieke
acties, een stevige partner zijn voor kansengroepen.
De algemene projectenregeling wil goede, vernieuwende projecten zien geboren worden die inzetten op
deze kansengroepen.

 Oostende Cultuurstad 2010
‘Oostende Cultuurstad Vlaanderen 2010’ wil alle Oostendenaars betrekken. Het programma bestaat daarom uit een bijzonder brede waaier van concerten,
theater, evenementen en andere voorstellingen. Door
de democratische ticketprijzen - tal van voorstellingen
zijn zelfs gratis - krijgt iedereen de kans om te proeven
van cultuur.
Maar er is meer.
De Oostendenaars zijn voor Cultuurstad 2010 niet alleen toeschouwers. De actieve inbreng van de vele
verenigingen, de Oostendse kunstenaars en de inwoners maakt van ‘Oostende Cultuurstad van Vlaanderen 2010’ een uniek gebeuren.
Oostende Cultuurstad ging van start tijdens het valentijnweekend en duurt tot Valentijn 2011. Een jaar lang
wordt het bestaande culturele aanbod aangevuld met
extra hoogtepunten, voor jong en oud, van populair
tot kwalitatief hoogstaande producties. Twintig hoogtepunten zijn evenveel blikvangers van het cultuurjaar.
Het divers en uitgebreide programma van Oostende
Cultuurstad streeft ernaar om drempels die cultuurparticipatie bemoeilijken weg te werken. De tientallen
voorstellingen en vooral dan de participatieprojecten
willen ertoe bijdragen om de Stad aan Zee nog meer
te verbinden met haar 69.000 inwoners. Daarbij is er
niet alleen aandacht voor het stadscentrum, maar komen alle wijken aan bod.
De kers op de taart van het Cultuurjaar is de realisatie
van het cultuurcentrum De Grote Post. De renovatie
van het voormalige postgebouw in de Hendrik Serruyslaan gaat in 2010 definitief en op volle kracht van
start. De Grote Post zal ervoor zorgen dat Oostende
straks klaar is om het culturele elan eigen aan Cultuurstad 2010 ook na 2010 voort te zetten.

U vindt de brochure ‘Oostende Cultuurstad van Vlaanderen 2010’ met het volledige programma-overzicht in
het Cultuurinfopunt in de Bibliotheek Kris Lambert of
bij de dienst Cultuur in het Stadhuis. Kijk ook op www.
oostende2010.be.
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Kunstmuseum aan zee
 BIJ ENSOR OP BEZOEK
De tentoonstelling ‘Bij Ensor op bezoek’ biedt een
unieke invalshoek. Het wordt geen traditionele retrospectieve. Mu.ZEE brengt alle beeldende kunstenaars, schrijvers, cineasten, museumdirecteurs en
verzamelaars samen die een bezoek hebben gebracht
aan James Ensor. Velen reisden speciaal voor Ensor
naar Oostende, zoals Wassily Kandinsky, Emil Nolde
en Edouard Vuillard. Ze voeren gesprekken over politiek, literatuur en kunst in het atelier en de woonkamer
van de meester die als een sleutelfiguur tussen de 19e
en 20e eeuw staat. De woonkamer, het Blauwe Salon,
vormt het kloppende hart van de tentoonstelling.
Phillip Van den Bossche, directeur-conservator van
Mu.Zee heeft voor deze expo drie bijzondere gasten
uitgenodigd die elk vanuit hun eigen discipline ingaan
op een specifiek aspect in het werk en leven van James Ensor.
 De jonge Belgische kunstenaar Pieter Vermeersch (°1973) belicht de muzikale talenten en
muziekinteresse van de Oostendse grootmeester. Hij
gaat op zoek naar de relatie tussen het uitbundige
kleurengebruik in Ensors oeuvre en de buitengewone
muzikale aanleg van de kunstenaar.
 Schrijver Oscar Van den Boogaard (°1964) bekijkt het literaire aspect: vertrekkend van de boekenkast van James Ensor komen de schrijvers-gasten aan
bod en gaat er uitgebreid aandacht naar de geschriften van de meester zelf.
 Illustrator Carll Cneut (°1969) kreeg de boeiende

opdracht om de foto van de hoogbejaarde Ensor, zittend in zijn blauwe salon, te bewerken. Dit beeld wordt
het uithangbord van de tentoonstelling.
‘Bij Ensor op bezoek’ is een tentoonstelling met en
over James Ensor, gezien vanuit de ogen van zijn vele
gasten: een kunsthistorische blik vanuit de wereld op
Ensor en Oostende. Met werk van onder meer Wassily
Kandinsky, Emil Nolde, Edouard Vuillard, Max Kaus,
Willy Finch, Henri Storck, Constant Permeke, Jean
Brusselmans, E.L.T. Mesens, Roger Raveel, Henry
Van de Velde, Emile Verhaeren, André Malraux, Stefan
Zweig, Erick Hechel..…
Praktische info:
Bij Ensor op bezoek
13 februari - 29 augustus 2010
Mu.ZEE, Romestraat 11
Open: dinsdag tot zondag: 10.00 tot 18.00 uur
Tickets kosten 9 euro (groepen en 55-plus: 7,50
euro, jongeren tot 26: 1 euro)
Gratis toegang tot en met 12 jaar
Rondleidingen: 50 euro (gids Nl/F/E/D), verplichte
reservering: 059/24.21.91 of info@muzee.be
www.muzee.be




Wij nodigen u uit voor een geleid bezoek aan de
tentoonstelling op zaterdag 8 mei om 14.30 uur.
Deelname in de kosten : 5 euro ter plaatse te betalen. Reserveren via johan.vanroose@oostende.be.

Voordrachten
 ENSOR TERUG THUIS
De schilderijen, etsen en ander grafisch werk van baron James Ensor zijn verspreid over de hele wereld.
De tentoonstellingen 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 Ensorcollectie. Die collecties komen uitgebreid aan bod in drie lezingen :
Zondag 25 april 2010 van 10.30 tot 12.00 uur
Dr. Cathérine Verleysen, wetenschappelijk medewerker MSK
Gent

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.

De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht ! U
kunt inschrijven bij onze secretaris : johan.vanroose@
oostende.be.

 Uitstraling Permanente Vorming, kernen Westkust,
Oostende Jan Du Four i.s.m. VOC, Noorderlicht
Blankenberge en Willemsfonds Oostende
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De lezingenreeks is een initiatief van :
 De Vrienden van het Kunstmuseum aan Zee,
collectie provincie West-Vlaanderen
 De Vrienden van Mu.ZEE, collectie stad Oostende
 De Vrienden van Jan De Clerck

Oostende cultuurstad van Vlaanderen 2010
 HUGO CLAUS IN OOSTENDE
EEN HOMMAGE
In april brengt Cultuurstad Oostende een hommage aan
Hugo Claus. Uit de biografie van Claus blijkt dat een cruciale
periode in zijn leven, van 1948 tot 1950 zich afspeelt in Oostende. De roman ‘De Verwondering’ (1962) is gesitueerd in
de Stad aan Zee. Bovendien stak de schrijver zijn liefde voor
James Ensor niet onder stoelen of banken. En in zijn wilsbeschikking stond de wens om “voor de kust van Oostende
gecremeerd te worden”. Redenen genoeg en hoog tijd dus
om in te gaan op de vraag van Veerle Dewit, echtgenote van
Hugo Claus en van de directeur van uitgeverij De Bezige Bij
om de eerste echte Claushommage te organiseren!

 ZATERDAG 17 APRIL

Afspraak hoofdingang Casino Kursaal
om resp.14u, 14u30, of om 15u.
Eindpunt Droge Coo aan de Drie Gapers op de zeedijk.
VVK € 7 via Toerisme Oostende, Monacoplein,
tel. 059 70 11 99
Ter plaatse € 9 voor een van de geleide wandelingen
(incl. drankje)
 19 u: verstilde wake op het strand - ter hoogte van het
monument van Leopold II aan De Drie Gapers - tot zonsondergang.
- Met schrijvers-dichters Ramsey Nasr, Erwin Mortier, Tom
Lanoye, Connie Palmen, Leonard Nolens, Gerrit Komrij,
Remco Campert.
- Ceremoniemeester: Piet Piryns.
- Voorprogramma: Bert Ostyn solo (Absynthe Minded).

 10u - 12u en 14u - 17u Expo ‘Hugo Claus, Oostende en
De Verwondering’

Het strand is van iedereen!

Openingsdag tentoonstelling in het Ensorhuis. Nog tot zondag 29 augustus.

 Vrijdag 16 – zaterdag 17 – zondag 18 april vanaf 14u
Clauscafé met aangepast interieur en programma in Vrijstaat
O./Droge Coo. Vrije toegang.

 14u tot 17 u: Clauswandelingen met voorleesstondes
Acteurs Chris Lomme, Hilde Van Mieghem, Johan Heldenbergh, Koen De Graeve, Joke Devynck, Bruno Vanden
Broecke lezen voor uit 'De Verwondering' op historisch-literaire locaties.

 Detailinfo: www.vrijstaat-o.be

Dit project kwam mede tot stand met de steun van 'Het
Vlaams Fonds voor de Letteren'.

Oostends Historisch Museum de Plate
 CIRCUSSEN IN OOSTENDE
In het Oostends Historisch Museum de Plate loopt van
3 april tot 29 mei 2010 een unieke tentoonstelling van
foto’s, affiches, attributen en maquettes van circussen
die vanaf de 18de eeuw tot vandaag Oostende aandeden. De expo werd samengesteld door Jan Inghelbrecht met zijn eigen collectie.

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 paasvakantie elke dag geopend, behalve op dinsdag.
Gratis toegang voor Oostendenaars

Leden stellen tentoon
 WILLY VANSIELEGHEM
Willy Vansieleghem stelt keramische figuren ten toon in Kunsthuis Theobaldus, Koningin Elisabethlei 2 in Turnhout
(www.kunsthuistheobaldus.be).
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Ensoriana
 DENKBEELDIG INTERVIEW:
XAVIER TRICOT
In de vorige nummers van Pro Luce publiceerden
we het antwoord van Ensor en van conservator
Phillipe Van den Bossche op de Vragenlijst van
Marcel Proust. In dit nummer geeft Xavier Tricot
zijn voorkeuren prijs.
 Mijn geliefkoosde eigenschap : mededogen, mijn hart verliezen
 Mijn belangrijkste gebrek : ongeduld, driftigheid
 Waarmee ik het liefste bezig ben : lezen, schrijven, schilderen; de natuur bewonderen
 Mijn grootste ongeluk : mijn verstand verliezen
 Wat ik zou willen zijn : mezelf (zonder mijn vele gebreken)
 Het land waar ik zou willen wonen : de Tuin van Eden
 Mijn meest geliefde kleur : marineblauw, mars violet
 Mijn meest geliefde bloem : anemoon, lelie, vergeet-meniet
 Mijn meest geliefde dier : hond, kat, jachtluipaard, dolfijn
 Mijn meeste geliefde vogel : mus, fregatvogel, nachtegaal,
zwaan
 Mijn favoriete schilder : Vermeer, Velasquez, Caravaggio,
Goya
 Mijn geliefkoosde componist : Bach, Bartok, Schubert
 Mijn geliefde held in de romanliteratuur : Odysseus, Don
Quichotte, Oblomov, Edmond Teste, Op Oloop
 Mijn geliefde heldin in de romanliteratuur: Beatrice, Laura,
Dulcinea, Ligeia, Aurélia
 Mijn geliefde eten en drinken : zachtgekookt ei, oesters,
geroosterd brood, gevogelte, koffie, champagne
 Mijn geliefde namen : Hélène, Béatrice, Aurélie, Gautier,
Renaud, Emmanuel
 Wat ik het meest verafschuw : marteling (psychisch en fysisch)

 De historische figuur die ik meer dan wie ook minacht :
Hitler, Stalin, Pol Pot,… (jammer genoeg teveel om op te noemen)
 Een krijgsverrichting waar ik bewondering voor heb: de
Slag bij Troje
 De hervorming die ik het meest waardeer : Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 De gave der natuur die ik zou willen bezitten : vliegen
 Hoe ik zou willen sterven : op het strand van Oostende in
een standzetel bij zonsondergang (op mijn verjaardag)
 Mijn lijfspreuk : « bemin het leven, tart het lot »

Oostende, 4 februari 2010

 foto Isabelle Weingarten, 2005

 ENSORHERDENKING
OP ZATERDAG 10 APRIL

OM 15.00 UUR

Jaarlijks herdenkt de stad Oostende de meester
James Ensor. Ook in 2010 wordt deze traditie verdergezet met de herdenking van 150 jaar Ensor. Het
werk, de inspiratie en de levensloop van James Ensor worden verwerkt in een klassiek concert.
Het concert wordt verzorgd door het Oxalys Ensemble dat in
1993 werd opgericht door studenten van het Brussels conservatorium. Het Oxalys Ensemble groeide in korte tijd uit tot
een kamermuziekensemble met een sterke reputatie in het
Belgische muzieklandschap. Oxalys is regelmatig te gast op
het Festival van Vlaanderen, Wallonië en Ars Musica en was
laureaat van de Euphonia Stichting.
Programma:
•P.Gilson(1865-1942)Suite(1924)voor3violenenpiano
•J.Ensor(1860-1949)LaGammed'Amour(1911)voorpiano
•J.Jongen(1873-1953)Concertàcinq(1923)voorfluit,viool,altviool,
 celloenharp.Op.71
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Om 16.00 uur is er een
bloemlegging aan het
graf van Ensor door de
Schepen van Cultuur,
Nancy Bourgoignie en
vertegenwoordigers van
verschillende Oostendse
culturele verenigingen.
Toegang GRATIS
Onze-Lieve-Vrouw-TerDuinenkerk,
Dorpsstraat, Mariakerke
Een organisatie van
de dienst Cultuur stad
Oostende

Kunst & poëzie
 EEN DROOMNOTITIE
(een tekst die ik heb gedroomd):

 Vincent Van Gogh

Het laatste dat Van Gogh schilderde, voordat hij, ten
prooi aan eenzaamheid, drank en krankzinnigheid, in
het hart van de zomer, omringd door zonbeplaste korenvelden ergens in Frankrijk, het pistool op zichzelf
richtte, was een klad zwarte vogels.
Dat hij haast had, omdat hij de dood al hoorde roepen
aan het ene oor dat hem nog restte, is te zien aan de
schilderijen uit de paar laatste jaren van zijn leven : hij
zette de dingen nog maar schetsmatig neer, teruggebracht tot vormen van uiterste vereenvoudiging, want
er was geen tijd meer voor details, en zijn oogverblindende kleuren bracht hij met steeds grovere penselen
op het linnen aan, misschien ten slotte wel met de behangerskwast, hij had haast, hij wist dat het schot nu
spoedig zou afgaan.
Hij zoop, om in zichzelf de doodsangst tot bedaring
te brengen, -wie, die niet weet wat dat is, doodsangst,
zou dit begrijpen ?- maar ook zoop hij omdat hij alleen

nog maar in toestand van bezopenheid het klaterende
geel kon samenstellen dat hij nodig had voor zijn korenvelden, zijn steekvlammen van cypressen, zijn zonnebloemen, zijn krankzinnige sterren tegen krankzinnig bewolkte nachthemels, -hij noemde het 'de hoge
gele noot' : om die te kunnen halen moest hij zich nu
en dan 'een beetje opzwepen' (zo schreef hij in een
brief aan zijn broer Theo).
Toen hij, onder de donderende zon, zijn laatste korenveld had geschilderd, streek er een zwerm zwarte vogels in het landschap neer. Hij hoorde het gekras van
deze vogels, en in dit gekras de boodschap. Hijgend
en piepend (ik stond naast hem, ik rook zijn zweet en
zijn jeneverwinden, ik zag zijn zonkleurige haar en
baard als uitslaande vlammen rondom zijn kop) vereeuwigde hij in het lege, verlaten landschap dat hij
daarjuist had neergezet, midden in dat geel van hem,
nog gauw even, bijna achteloos, die vogels. Dat deed
hij met horizontaal voor zich uitgestrekte arm, het penseel in het verlengde van die arm bij het uiterste puntje
in zijn vuist geklemd, naar de vogels kijkend en niet
naar zijn doek, -de zwarte vogels op zijn doek zag hij
pas toen ze er stonden : teruggebracht tot vormen van
uiterste vereenvoudiging, een gebogen lijntje omlaag,
en van het laagste punt een gebogen lijntje in tegengestelde richting omhoog, zoals ikzelf, toen ik nog een
kind was, een vliegende vogel tekende.
Zo werden vogels de laatste levende wezens die hij
zou schilderen, zwarte vogels.
Daarna was het uit met hem.
Uit 'Winterlicht' van Jeroen Brouwers.
Rainbow Pocketboeken februari 1992 uitgegeven door Uitgeverij Maarten Muntinga bv, Amsterdam.

 REIGERS OVER MUNDAKA
Een verhaal op tekst van André Baert muzikaal uitgetekend door Lydie Lequeux piano en Joris Roose gitaar
Dinsdag 27 april 2010 om 20 uur
Fort Napoleon, Vuurtorenweg in Oostende
Info via info@peperbusse.be
0472/87.31.14 en 0477/30.47.25
Tickets: In en Uit Oostende, e 8.00
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Lidgelden :
Steunend lid : 20 euro
Jeugd en 3-plus : 15 euro
Gezin, samenlevingstarief : 30 euro
Beschermend lid : 35 euro
Leden begiftigers : ....
Inlichtingen bij de penningmeester Joël Nieuwenhuyse
(059 80 30 61)

Redactieraad: Roland Laridon (voorzitter), Martine
Meire (redactiesecretaris), Sonja Geeraerts, René
Maes, Willy Bosschem, Valère Prinzie.
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de door
hen getekende bijdrage.
Logo en emblemata : Willy Bosschem
Druk : Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
T 059 33 33 99, info@lowyck.com
Fotoverantwoording : Valère Prinzie

Het schilderij ‘De daken van Oostende’ is getekend onderaan door
Ensor, maar draagt geen datum. Het stadsbestuur en de toenmalige
‘Vrienden van de stedelijke Musea’ sloegen de handen in elkaar om het
schilderij voor het Museum voor Schone Kunsten veilig te stellen via een
prefinanciering. Op 1 oktober 2004 werd het schilderij officieel voorgesteld aan de vereniging tijdens een lezing in het Museum voor Schone
Kunsten. De Stad werd uiteindelijk eigenaar nadat het benodigde krediet
werd ingeschreven op verschillende begrotingsjaren.
Het werk stelt een panorama voor over het zuidwesten van de Stad
gezien vanuit Ensors atelier op de hoek van de Van Iseghemlaan en de
Vlaanderenstraat. Zijn penseel beschrijft nauwkeurig de topografie van
het stadslandschap.

Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 juli 1990 (Nr. 11538) en aangepast
in het nr. van 15 juli 1999 (Nr. 10699), gewijzigd in het
kader van de wet op de v.z.w.’s op 15 januari 2005.
Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van
Vrienden der Musea van België” en bij de
“Cultuurraad Oostende”.

Maatschappelijke zetel: p.a. Roland Laridon,
Kaïrostraat 54, 8400 Oostende

VAN SCHOOTE N.V.

Secretariaat : Johan Van Roose,
Kabeljauwstraat 5, 8460 Oudenburg

V E R Z E K E R I N G E N

Reisleiding : Sonja Delanghe-Geeraerts | T: 059 43 02 55
sonjageeraerts@hotmail.com
jnieuwenhuyse@hotmail.com
Bankrelatie : 001-2090833-74
Vrienden Mu.ZEE collectie stad Oostende
p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende.

www.vriendenmuzee.be

Rogierlaan 40/42
8400 Oostende
Tel. 059 70 40 54
Fax 059 70 67 72
a.vanschoote@vanschoote.be

