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Algemene vergadering

 SFEERVERSLAG

De binnenkomende leden werden al meteen verwel-

komd door de muziek van het Jazzcombo van het 

Conservatorium aan Zee en de warme stem van de 

zangeres. Tussen de verslagen en de toespraken door 

bracht het Jazzcombo ons telkens weer in een vrolijke, 

en soms melancholische stemming.

Na het werkingsverslag (p. 3) en het fi nancieel ver-

slag door Joël Nieuwenhuyse volgde de verkiezing en 

herverkiezing van bestuursleden (zie kadertekst, p. 3), 

duidelijk ingeleid en toegelicht door Martine Meire, die 

ook het welkomstwoord sprak. Daarna zat het prakti-

sche gedeelte van de Algemene Vergadering erop en 

konden de leden eerst luisteren naar de persoonlijke 

visie van erelid en gastspreker Xavier Tricot, in zijn toe-

spraak ‘(On)vervulde dromen’. Als autodidact heeft hij 

via Suzy en Richard Debruyne, galerijhouders in Oos-

tende, kennisgemaakt met het werk van Léon Spilli-

aert. Mede dankzij conservator Norbert Hostyn heeft 

hij zich daarna ontwikkeld tot dé Ensorkenner bij uit-

stek, met publicaties in o.a. de prestigieuze reeks van 

het Mercatorfonds en met een eigen Ensorinventaris 

en -archief. Uit de gemeenschappelijke bewondering 

voor Ensor is een hechte vriendschap ontstaan met 

Louise Bourgeois. Sindsdien schonk zij hem jaarlijks 

een ets als eindejaarscadeau. Tot de vervulde dromen 

van Xavier Tricot behoort de recente schenking van 

zijn werk aan de stad Oostende, vanuit het besef van 

de vergankelijkheid van de mens: ars longa, vita bre-

vis. Maar een van de nog onvervulde dromen is zijn 

enorm uitgebreide Ensorarchief onder te brengen in 

een Ensordocumentatiecentrum, een idee waarmee hij 

al meer dan dertig jaar speelt. Daarmee doet hij een 

krachtige oproep aan de stad Oostende. Een andere, 

niet meer te vervullen droom was het behoud in Oos-

tende van ‘Maman’, het beeld van de zwangere spin 

van Louise Bourgeois, na afl oop van Beaufort02. Die 

kans is nu verkeken, omdat het toen al zeer dure werk 

intussen onbetaalbaar is geworden. Maar na 2006 had 

Oostende zich kunnen meten met wereldsteden als 

Parijs, Tokyo en Bilbao, waar ‘Maman’ wel te bewon-

deren is. Zijn advies is daarom: leg de lat hoog! Tot 

besluit stelt Xavier Tricot dat veel dromen toch wel zijn 

uitgekomen, zoals de schenking van zijn collectie die 

hij met eigen spaargeld vergaard heeft.

De inhoud van de feesttoespraak door voorzitter 

Roland Laridon vindt u op p. 4-7.

In haar slotwoord blikt Nancy Bourgoignie terug op de 

afgelopen periode van bijna zes jaar als schepen van 

cultuur. Het is een balans met veel positieve, maar ook 

enkele negatieve kanten. Ze herinnert zich nog altijd 

de noodkreet van voorzitter Roland Laridon met ‘Wach-

ten op Godot’, op de tonen van ‘J’attendrai toujours’: 

het wachten op een nieuw museum. Ze waardeert de 

actieve inzet en echte expertise van mensen die be-

gaan zijn met cultuur, waarbij haar dank uitgaat naar 

Xavier Tricot, Roland Laridon, de Vrienden en vooral 

haar hechte samenwerking met directeur Cultuur Mar-

tine Meire. Oostende Cultuurstad 2010 was daarin een 

hoogtepunt. Het motto van Nancy Bourgoignie is: ‘Cul-

tuur staat nooit stil’, we moeten durven geloven in ver-

andering. Zou ze het opnieuw willen doen? Nee, niet 

nog eens van hetzelfde, je krijgt maar één kans. Wel: 

voortdoen, o.a. om de nog onvervulde dromen van Xa-

vier Tricot te verwezenlijken.

Met een glaasje cava praatten de Vrienden nog wat bij, 

waarna wie had ingeschreven voor de feestlunch, aan-

schoof aan de lange, feestelijk gedekte tafel waar een 

licht, maar zeer smakelijk Noordzeemenu wachtte. De 

geanimeerde gesprekken werden er voortgezet tot na 

14.30 uur. Velen namen afscheid in het perspectief van 

de volgende activiteit, de cultureel-gastronomische 

reis naar Cambrai, op zondag 29 april, op het einde 

van de Algemene Vergadering nog eens enthousiast 

toegelicht door reisleidster Sonja Geeraerts.

Femke Simonis

Namens bestuur en redactie

	(c) Valère Prinzie

	(c) Valère Prinzie
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Verkiezing en herverkiezing bestuursleden

Drie leden uit het huidige bestuur moesten worden 

herverkozen: voorzitter Roland Laridon, penning-

meester Joël Nieuwenhuyse en bestuurslid Jacques 

Mertens. Er had zich één nieuwe kandidaat gemeld 

voor een bestuursfunctie, Paul Stevens. Hij is als dich-

ter actief in het Oostendse cultuurleven en wil zich 

graag als bestuurslid inzetten voor de Vrienden. Bij 

algemeen handgeklap werd het nieuwe bestuur ge-

kozen, dat nu bestaat uit de volgende leden: Roland 

Laridon, voorzitter; René Maes, ondervoorzitter; Johan 

Van Roose, secretaris; Joël Nieuwenhuyse, penning-

meester; Nancy Bourgoignie, erebestuurslid; Martine 

Meire, ambtshalve bestuurslid; Sonja Geeraerts, reis-

leidster;  Femke Simonis, redactiesecretaris Pro Luce; 

Marcel Verhaeghe, verzending Pro Luce; Jacques 

Mertens, advies bij archivering. Het nieuwe bestuurs-

lid Paul Stevens heeft tijdens de bestuursvergadering 

op 8 maart 2012 als taak gekregen: ledenwerving en 

ideeën voor de combinatie van beeldende kunst met 

andere kunstvormen.

 WERKINGSVERSLAG 2011

Werkingsverslag 2011 voor de Algemene Vergade-

ring op 25 februari 2012

Onze vorige Algemene Vergadering, de 21ste statu-

taire, vond plaats onder massale belangstelling op za-

terdag 26 februari in de Koninklijke Gaanderijen.

De Raad van Bestuur kwam daarna vijfmaal samen op 

3 maart, 5 mei, 1 september, 27 oktober 2011 en 12 

januari 2012.

 Manifestaties

Onze vereniging organiseerde en bereidde ook tal van 

manifestaties voor:

- op 19 februari: reis naar Brussel met bezoek aan 

twee tentoonstellingen in BOZAR: “Venetian and Fle-

mish Masters” en “Luc Tuymans”;

- op 7 mei: atelierbezoek aan beeldhouwster en schil-

deres Mia Moreaux in Roksem;

- op 22 mei: reis naar het Emile Verhaeren Museum 

in Sint-Amands en ’s namiddags het MAS (Museum 

aan de Stroom) in Antwerpen voor de tentoonstel-

ling “Meesterwerken in het MAS: Vijf eeuwen Beeld 

in Antwerpen” en bezoek van de vaste collectie;

- op 8 juli: geleid bezoek aan de expo “We zijn goed 

aangekomen” in de Venetiaanse Gaanderijen met 

aansluitend onze Garden Party, waar ook de weer-

goden op het laatste ogenblik aanwezig waren;

- op 24 en 25 september: tweedaagse reis naar Nancy 

en Metz met respectievelijk bezoek aan “L’école de 

Nancy” en het Centre Pompidou; 

- op 28 oktober: atelierbezoek aan Fred Maës, Oos-

tende.

 De Vrienden werden uitgenodigd in Mu.ZEE voor 

nocturnes op 21 oktober en 2 december voor res-

pectievelijk “Het zelfportret, het huis en de seizoe-

nen” en “Valéry Proust Museum/White Cube Fever”.

 De  Vrienden legden ook bloemen neer:

- op 9 april n.a.v. de Ensorhulde

- op 8 oktober n.a.v. Jan De Clerckhulde

Al deze manifestaties werden aangekondigd in ons 

tijdschrift Pro Luce dat in 2011 viermaal verscheen. Al 

deze nummers werden voorbereid door onze redactie 

tijdens vier redactievergaderingen, resp. op 7 maart, 

17 mei, 22 augustus en 21 november 2011. 

 Samenwerking Mu.ZEE

Belangrijk in dit werkingsverslag zijn ook de bespre-

kingen die gevoerd werden tussen de twee klassieke 

Vriendenverenigingen om samen ieder jaar twee ma-

nifestaties te organiseren vanaf 2012. Ook de bespre-

kingen tussen de twee Vriendenverenigingen ener-

zijds en de Raad van Bestuur van Mu.ZEE anderzijds, 

waarvan onze voorzitter de resultaten bekendmaakte 

in het Edito van het eerste nummer 2012 van Pro Luce. 

Deze resultaten geven ons nog meer mogelijkheden 

qua actie en uitstraling.

In 2011 overleden de volgende leden mevr. Simonne 

Maes, echtgenote van Jean Pierre Falise, en de hr. An-

dré Porta. 

Ons ledenbestand is nagenoeg hetzelfde gebleven, 

nl. 258 in 2011. De bijdragen voor het lidgeld veran-

deren niet voor 2012: 15 euro voor de jeugd tot 22 

jaar, 28 euro voor een individueel lid, een gezin- of sa-

menlevingstarief bedraagt 45 euro, steunende leden 

betalen 50 euro en sponsoren kan al vanaf 150 euro.  

In ons eerste nummer 2012 van Pro Luce vond u van 

naaldje tot draadje wat u allemaal ontvangt en wat u 

aangeboden wordt voor uw lidgeld.

Tot slot zou ik graag ook iedereen bedanken die in 

2011 op de een of andere manier zijn of haar steentje 

bijdroeg tot de bloei en groei van onze vriendenkring. 

We zullen u alvast ook in 2012 een boeiend en veelzij-

dig programma aanbieden.

Dit verslag werd opgesteld en gepresenteerd op de 

Algemene Vergadering van 25 februari 2012 door 

Johan Van Roose, secretaris.

Algemene vergadering

	Nieuw bestuur. René Maes ontbreekt
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 BEKENDE LAATSTE WOORDEN IN HET

 LICHT VAN EEUWIGE SCHOONHEID

Twee artikels, verschenen in De Standaard der Lette-

ren in september en oktober 2011, hebben mij de in-

spiratie gegeven tot de keuze van het onderwerp van 

mijn toespraak n.a.v. deze Algemene Vergadering, tot 

een bezoek aan een tentoonstelling en tot de aan-

koop van een boek.

Waarover gingen die artikels? Het ene, verschenen op 

woensdag 21 september, handelde over een tentoon-

stelling in Mechelen van werk van Rik Wouters, waarin 

de volgende woorden mij opvielen, meer nog, mij pak-

ten: “De carrière van de jonggestorven Rik Wouters 

duurde amper twaalf jaar… De tentoonstelling eindigt 

met een wrange noot: een vitrine toont het dodenmas-

ker van de verminkte Rik Wouters, die leed aan kanker 

in het bovenkaakbeen.” Tussen haakjes, het artikel had 

maar één tussenkop, met name ‘Wrange noot’.

Het tweede artikel, verschenen op dinsdag 18 oktober 

2011, handelde over het verschijnen van een boek over 

de fi guur van Vincent van Gogh, waarin nieuwe feiten 

naar voren komen en een nieuw licht geworpen wordt 

op een aantal dingen in zijn leven en werk, vooral dan 

op zijn dood. Ik citeer uit het artikel, met als titel ‘Van 

Gogh werd vermoord’, de volgende zinnen: “Dat bewe-

ren toch de Amerikaanse auteurs Steven Naifeh en Gre-

gory White Smith in het boek ‘Van Gogh: the life’, een 

biografi e waaraan ze samen met 21 onderzoekers en 

vertalers meer dan tien jaar hebben gewerkt. De dood 

van Vincent van Gogh op 29 juli 1890 was volgens Nai-

feh en White Smith het gevolg van uit de hand gelopen 

pesterijen door een aantal schooljongens. De kogel 

was volgens hun hypothese afkomstig uit een klein, 

onbetrouwbaar pistool, dat het bezit was van een rijke 

Parijse scholier, René Secrétan. Dat de zwaar gewonde 

schilder, die pas twee dagen later in de armen van zijn 

broer Theo overleed, volhield dat hij zichzelf in de borst 

had geschoten, was volgens de auteurs omdat hij de 

kwajongens wilde beschermen.”

 Rik Wouters

Graag sta ik nu stil bij de fi guur van Rik Wouters. Voor 

hem is leven schilderen, boetseren en tekenen, zo een-

voudigweg als eten. Hij heeft een model: de natuur. 

Haar schoonheid is oneindig. “En ik verzeker u dat ik 

ertoe komen zal er genoeg uit te halen, teneinde ze, 

sculpturaal en picturaal gesproken, te organiseren.” 

Dixit de kunstenaar. Hoe dat gebeurt, schetst Jan Van 

Nijlen in een brief aan de criticus en vriend Ary Delen: 

“Hij bewoonde te Amersfoort een banale huurkamer… 

Hij gaat aan het tekenen, en zie, alle dingen krijgen een 

ziel, beginnen te leven en spreken een taal die ont-

roert… Zo ging het met alles. Zo ging het ook nog op 

zijn kamer te Amsterdam… Zijn oog en zijn hart maak-

ten van elk stukje wereld een landschap van heerlijk-

heid en rijkdom.”

Ik moet echter nog een model vermelden, met name 

zijn geliefde, Nel. Nel, de vrouw, als muze, lenig, krach-

tig en katachtig, met een sterke persoonlijkheid die hem 

in goede en kwade dagen steeds zal bijstaan.

 Nel

Edgard Tytgat schrijft over Nel het volgende in zijn hout-

snede-kunstwerkreeks “Quelques images de la vie d’un 

artiste, à la mémoire de mon ami Rik Wouters, quelques 

souvenirs”: “Nel se plie à tous ses caprices. Chaque 

geste, fait par elle, Rik le suit muni de ses pinceaux et 

de sa palette. Elle est belle et la souplesse de son corps 

et la rage de son amour font d’elle une digne collabora-

trice de Rik.” Het werk van Tytgat verscheen in druk in 

1917, met eigen hand geschreven teksten, vergezeld 

van zeer eenvoudige, aandoenlijke houtsneden.

Nel  is het belangrijkste element in het leven en werk 

van Rik Wouters: zijn zon, energie en levenslust. Hij 

noemt haar ook zijn “moeke”,  een aanspreking die ook 

een van zijn laatste woorden zal zijn, waarop ik later te-

rugkom. In brieven schrijft hij haar: “Toi et mon art me 

suffi sent et sont absolument nécessaire à ma vie. La 

mort, même pour la patrie,  c‘est zéro pour moi.” In een 

andere brief: “Je regarde toute chose, sans trouver le 

rayonnement que ta seule présence y met.”

In Bosvoorde ligt het huisje waar Rik en Nel gingen wo-

nen. Ze hadden elkaar leren kennen aan de Brusselse 

academie. Nel was toen 16 en vier jaar jonger dan Rik. 

Zinnelijk geluk en bittere armoede vielen hun ten deel. 

	Rik Wouters, De zieke met de witte sjaal (1915)

Algemene vergadering
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De belangrijkste onderwerpen van Riks oeuvre waren 

toen het dorp, de straten en Nel. Inderdaad, het be-

langrijkste werk dat in Bosvoorde ontstond, was het 

beeld ‘Het zotte geweld’. De inspiratie hiervoor vond hij 

in de ballerina Isadora Duncan die hij in De Munt had 

zien dansen. Het is een beeld waarin een uitbarsting 

van levensvreugde uitgedrukt wordt, een kunstwerk 

waar een uitzinnig spel van beweging uit springt, waar-

voor Nel dagenlang uren geposeerd heeft. Het schep-

pingsproces had plaats in het kleine zolderkamertje van 

hun Bosvoordse huisje, waar ze tussen 1907 en 1912 

verbleven. Het wordt getekend en beschreven door 

diezelfde Edgar Tytgat in de volgende bewoordingen: 

“D’après son épouse Rik sculptait une danseuse aux 

gestes souples et expressifs.”

 Zinderen van licht en kleur

De doeken en aquarellen van Rik Wouters zinderen 

van licht en kleur, in volle lust, spontaan en ongedwon-

gen van vorm en stijl. De lichtheid in zijn werk wordt 

ook bepaald door de vrije compositie, van harmonie en 

contrast, met vlokken en vlakken, en stippen van kleur. 

Kortom, zijn werk zindert van kleur, vorm en beweging. 

Om het in het Frans uit te drukken: “Ses aquarelles et 

ses peintures respirent vraiment la joie de vivre dans le 

soleil de la vie…” De kleur is primordiaal, ja, de grenzen 

van de dingen verdwijnen erin, worden erin opgenomen 

en krijgen een weerkaatsing van licht- en kleurschake-

ringen. Emotie wordt kleur en het kunstwerk wordt aldus 

een vuurwerk van passie. De stralende toetsen en de 

ongepolijste manier van werken maken zijn oeuvre on-

middellijk herkenbaar. Meer nog, hij borstelt met snel en 

dun ongemengde verf, waarbij hij delen van het doek 

onbeschilderd laat. Dit alles gebeurt in een eenvoudige 

vorm, met frisse, spontane effecten.

 Het begin van het einde…

In 1913 klaagt Rik Wouters al regelmatig over hoofd-

pijn die hem het werken belemmert. In 1914 breekt het 

oorlogsdrama los. Op dat moment is Rik Wouters 32 

jaar oud. De kunstenaar wordt opgeroepen als soldaat 

en ingezet bij de verdediging van Luik. Daar wordt hij 

krijgsgevangen genomen, maar hij weet te ontsnap-

pen. Nabij Antwerpen wordt zijn groep ingesloten en 

belandt hij in Zeist (NL), waar hij geïnterneerd wordt. In 

februari 1915 krijgt hij in Utrecht een reeks verschrikke-

lijke spoelingen om de ontsteking in de kaakholte onder 

het rechteroog te behandelen. In maart volgt een eer-

ste operatie, in juni een tweede, in oktober een derde. 

De hele rechterkaak en een deel van het gehemelte 

worden weggenomen. Zeventien dagen na die opera-

tie schildert hij het ‘Zelfportret met zwarte ooglap’. De 

symptomen van zijn fatale ziekte zijn duidelijk gewor-

den, met name kaakbeenkanker. Rik en Nel wonen nu 

samen in een appartement in Amsterdam. Hij krijgt er 

een eerste tentoonstelling en ook een tweede in 1916, 

zijn sterfjaar. 

In verband met de laatste werken die Rik Wouters ge-

schilderd heeft, schrijft dr. Walter Vanbeselaere in zijn 

‘Moderne Vlaamse schilderkunst’ (uitg. Arcade) het vol-

gende: “Toen hij, zwaar lijdend onder de kanker, toch 

weer aan het schilderen ging, was de levensvreugde 

in hem gebroken. In zijn levensgroot ‘Zelfportret met 

de ooglap’ heeft hij de triestige moed gehad zichzelf, 

als een veroordeelde, in zijn ziekenpak aan te staren. 

Gruwelijk, als wreed gestold bloed, spookt achter hem 

het rood gordijn. Met dezelfde uitkomstloze, hopelo-

ze smart aanschouwt hij thans ook Nel. Nu eens met 

wrede verbetenheid in ‘Nel aan het venster’, krijgt de 

verf een ruige en doffe ontluisterende kracht. Dan weer, 

onuitsprekelijk droevig, het snikken nabij, in ‘Nel in het 

rood’ in gedempte pastelkleuren.”

Met enkele beschouwingen, gewijd aan het aangrij-

pende ‘Zelfportret met de ooglap’, rond ik het hoofdstuk 

over Rik Wouters af. Zijn rechteroog is met een lap af-

gedekt. Dat zien we links op het werk, omdat hij gebruik 

gemaakt heeft van een spiegel. We zien er fysieke pijn 

en eenzaamheid in. Het is een aangrijpend zelfportret 

dat ons de getormenteerdheid van de mens Rik Wou-

ters laat zien. De aftakeling immers van het lichaam, 

zijn geest en gemoed is begonnen. Op het einde van 

zijn leven worden zijn werken somberder, met diepe ge-

dempte kleurvlakken die spanning verraden en: “Une 

grande tristesse existentielle et émotionnelle”.

Op 6 april 1916 wordt Rik een laatste maal geopereerd. 

Niet eens 34 jaar oud sterft hij.

 Vincent van Gogh

De op zichzelf gerichte agressie bij Vincent van Gogh 

had te maken met de psychische stoornis waaraan hij 

vanaf 1888-1889 leed. Deze ging gepaard met halluci-

naties, waarvan volgens sommigen de aanvallen van 

epilepsie de oorzaak zouden geweest zijn. Volgens an-

deren zou Van Gogh geleden hebben aan schizofrenie. 

De manisch-depressieve stoornissen waren de oorzaak 

van stemmingswisselingen en opwellingen van overdre-

ven actiedrang die zich in tekenen en schilderen uitte. 

Dit allemaal gecombineerd met andere factoren, zoals 

onregelmatige en slechte voeding, hoge alcohol-, kof-

fie- en tabaksconsumptie maakten van hem een zeer 

labiel iemand. Ook was er wel erfelijke aanleg bij Van 

Gogh aanwezig. Zijn twee broers immers, Cor en Theo, 

en zijn zus bleken ook tijdens hun leven last te hebben 

gehad van psychische stoornissen.

Op 20 mei 1890 kwam Van Gogh aan in Auvers-sur-Oise, 

waar hij in een kleine zolderkamer boven een dorpscafé 

van het echtpaar Ravoux onderdak vond. Hij schilderde 

er enkele wereldberoemde portretten, zoals deze van 

dokter Gachet, van zijn dochter Marguerite en van Ade-

line Ravoux. Er is ook de laatste reeks landschappen 

die hij vanaf juli begon te maken op een lang, breed for-

maat, met als onderwerp uitgestrekte bezaaide velden 

Algemene vergadering
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boven en in het dal van de Oise, met name oneindige 

korenvelden onder woeste luchten. Het zijn onmetelijke 

uitgestrektheden van koren onder een bewolkte hemel 

waarin droefgeestigheid en de ergste eenzaamheid tot 

uiting komen. Zelf zegt Van Gogh over die schilderijen 

het volgende: “Ce sont d’ immenses étendues de blé 

sous de ciels troublés.” Meer nog, in een brief van 14 

juli 1890 schrijft Van Gogh het volgende: “Ik voor mij 

ben geheel geabsorbeerd in die onafzienbare vlakte 

met korenvelden tegen de heuvels, groot als een zee… 

Ik ben geheel in een stemming van haast al te grote 

kalmte, in een stemming om dat te schilderen.”

Een feit is zeker dat zijn liefde voor de natuur erin tot ui-

ting komt. Zij overweldigt hem, maar beklemtoont met-

een ook zijn existentiële eenzaamheid, angst en droef-

heid. In die landschappen is immers geen sprake van 

enige menselijke aanwezigheid. Een van de beroemd-

ste schilderijen uit die tijd is ‘Korenveld met kraaien’, 

waarvan – misschien ten onrechte – beweerd wordt dat 

zijn laatste schilderij zou geweest zijn, aangrijpend be-

schreven door Jeroen Brouwers in zijn inleiding tot het 

boek ‘Winterlicht’. 

 Naifeh en White Smith

Hoewel er moedeloosheid spreekt uit wat Vincent ven 

Gogh in juli 1890 schreef, was niet te voorzien dat het 

einde zo snel zou komen. Ik laat in het midden of de 

theorie van de Amerikaanse auteurs Naifeh en White 

Smith, waarbij Vincent van Gogh geen zelfmoord pleeg-

de, volledig klopt, maar in ieder geval bewijst hun stu-

die dat zijn leven een opeenvolging was van fi asco’s. 

Eenzaamheid en armoede waren zijn lot, zijn grillen en 

ongewoon gedrag, zijn ongeloofl ijke invallen en fanta-

sieën hebben zijn onrustig bestaan doorkruist. Troost en 

rust zocht hij in de natuur, in drank en cafés, maar ook 

in zijn gedrevenheid tot creëren. In ieder geval groeiden 

uit die wrak- en brokstukken van zijn leven de heerlijk-

ste kunstwerken. Het is onvoorstelbaar dat iemand die 

zoveel ellende gekend heeft, in staat kon zijn zoveel 

schoonheid te scheppen. Dat blijft dan ook het grootste 

mysterie.

We kunnen ten slotte van de veronderstelling uitgaan 

dat niemand precies weet waar, door wie en hoe het do-

delijke schot gelost is. Feit is dat Van Gogh op de avond 

van 27 juli zichzelf de trap op gesleept vanuit het café 

van Ravoux. Hij werd in ieder geval getroffen midden in 

de borst, trok zich op zijn kamer terug en ging op zijn 

bed liggen. Het echtpaar Ravoux vindt hem daar, roept 

de plaatselijke arts en ook zijn goede vriend, dokter Ga-

chet. Ze verzorgen hem, maar slagen er niet in de kogel 

te verwijderen. Onmiddellijk  wordt er een brief gezon-

den naar zijn broer Theo, die meteen ter plaatse komt. 

De hele dag van 28 juli ligt Vincent in bed en rookt een 

pijp. In de morgen van 29 juli 1890 sterft hij en wordt op 

het kerkhof van Auvers begraven. In ‘L’Echo Pontoisien’ 

van 7 augustus 1890 staat het volgende overlijdensbe-

richt: “Auvers-sur-Oise, dimanche 27 juillet, un nommé 

Van Gogh, âgé de 37 ans, sujet hollandais, artiste pein-

tre, de passage à Auvers, s’est tiré un coup de révol-

ver dans les champs et n’étant que blessé, il est rentré 

dans sa chambre où il est décédé le lendemain.”

Na de dood van Vincent is Theo een totaal gebroken 

man die onmiddellijk zwaar ziek wordt en zes maanden 

later sterft op 25 januari 1891.

 Laatste woorden…

De laatste woorden die bekende personen bij het fi nale 

afscheid uitgesproken, gepreveld, gezucht of gesta-

meld hebben, kunnen niet zomaar als banale uitspra-

ken beschouwd worden. Ze krijgen door de fi guren die 

ze uitgesproken hebben, een bijzondere waarde, bete-

kenis of dimensie. De weinige mensen die ze gehoord 

hebben, zijn meestal dierbaren, familieleden, vrienden 

of bewonderaars die in hun hoedanigheid van bevoor-

rechte getuigen er de fi nale vorm en ook betekenis aan 

geven. Dat er dan soms wel mystifi caties, transforma-

ties en legendevorming optreden, is niet te vermijden. 

De laatste woorden van bekende personen kunnen 

dan ook beschouwd worden als fi nale hoogtepunten 

en vatten soms hun hele levensweg en –doel samen. 

Het bekendst zijn de laatste woorden van onder ande-

ren Goethe (“Mehr Licht…”), Beethoven (“Mein Auftrag  

ist zu Ende...”), Heinrich Heine (“Gott soll mich verge-

ben, es ist nur einmal sein Beruf...”), Rabelais (“Tirez le 

rideau, la farce est jouée…”), Jan Wolkers (“Zo is het 

genoeg geweest…”) en Guido Gezelle (“Ik hoorde zo 

geiren de veugelkens schufelen…”).

... van Vincent van Gogh

De enkele laatste woorden die Vincent van Gogh zou 

uitgesproken hebben, kennen we door een fragment 

uit een brief die Theo op 5 augustus 1890 geschreven 

heeft aan zijn zuster Elisabeth. Dat fragment luidt als 

volgt: “Hijzelf verlangde te sterven; toen ik bij hem zat 

en hem zeide dat wij zouden trachten hem te genezen 

en dat wij dan weer hoopten dat hij verder bewaard zou 

blijven voor die soort van wanhoop, zeide hij: “La tris-

tesse durera toujours.” Ik voelde wat hij daarmee zeg-

gen wilde. Kort daarop kreeg hij een benauwdheid en 

een minuut later sloot hij de ogen. Hij kwam toen tot 

Algemene vergadering

	Vincent van Gogh, Korenvelden met onweerswolken

 (Auvers s/Oise, juli 1890)
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grote rust en kwam niet meer bij.” Tot de laatste woor-

den van Van Gogh behoren ook, en dit zeker naar aan-

leiding van de verschijning van zijn eeuwig dierbare 

broer Theo aan zijn sterfbed in Auvers: “Ik wilde dat 

ik zo heen kon gaan.” Woorden die op twee manieren 

kunnen verklaard worden: de ene dat hij op zijn eigen 

gekozen wijze een einde wilde maken aan zijn leven, de 

andere dat hij nu rustig afscheid kon nemen van het le-

ven, omdat zijn broer bij hem was. In ieder geval wijzen 

zijn woorden “La tristesse durera toujours” die hij in het 

Frans uitgesproken heeft, op het fatale drama van zijn 

eigen bestaan op aarde. Voor zijn werk had hij finaal zijn 

leven geofferd en hij had nu eindelijk de rust gevonden 

die hij op aarde nooit heeft gehad. Ten slotte schreef 

Theo ook aan zijn moeder over zijn broer: “Dat hijzelf 

rust heeft, waar hij zelf zo naar verlangde, want het le-

ven woog hem toch zo zwaar… Oh, moeder, hij was zo 

mijn eigen broer.”

… van Rik Wouters

Over de enkele belangrijke woorden die Rik Wouters 

zou uitgesproken hebben, moeten we ons vertrouwen 

op de getuigenissen van vrienden en bewonderaars, 

zoals Van Nijlen en Delen, maar vooral zijn vrouw Nel. 

In haar memoires ‘La vie de Rik Wouters à travers son 

oeuvre’ vermeldt zij zijn volgende tragische woorden na 

de derde operatie: “Rik, jetant ses palettes et ses bros-

ses, se laisse tomber dans un fauteuil, pousse un cri de 

désespoir et dit en sanglotant: ‘Je ne vois plus, je ne 

peux plus peindre…’”

Vermeldenswaardig is ook het feit dat op het laatste van 

zijn leven Nel de trekken van Rik poogde vast te leggen 

in tekeningen. Daarover vertelt Nel in haar memoires 

het volgende: “Le lendemain, assise au chevet de Rik, 

j’essaie de fixer ses traits sur un papier, avec le désir 

fervent de garder son image. Il somnolle, mais le grat-

tement du crayon attire son attention. Il ouvre tout grand 

son oeuil, sa main se tend vers le papier, il l’examine et 

me le rend… Et dit difficilement: ‘Quel dommage que je 

ne peux travailler, car je vois enfin clairement…’”

Nog twee anekdotes zou ik willen aanhalen als bijzon-

der aandoenlijk en revelerend. De eerste. Rik Wouters, 

die op het einde van zijn leven alle brieven van Van 

Gogh had gelezen en ook met veel hartstocht de ge-

dichten van Guido Gezelle, wilde op zijn ziekenkamer 

altijd omringd worden door wondermooie bloemen. 

Daarover schrijft Nel in haar memoires het volgende (ik 

vertaal): “De verpleegster rangschikte talrijke bloemen 

in zijn ziekenkamer en zegt tot Rik hoe mooi die bloe-

men wel zijn. Waarop Rik antwoordt: ‘Neen, zuster, ze 

zijn niet mooi, maar wel schoon, schoon zoals het leven 

zelf. Om te zien hoe grandioos ze zijn, moet je helder 

kunnen zien…’” Nel voegt hier in haar memoires het vol-

gende aan toe: “Ces mêmes fleurs, avant d’avoir perdu 

leur éclat, ont vu les yeux de Rik se clore à jamais.” 

De tweede anekdote. Op zijn sterfbed vraagt Rik aan 

Nel: “Moeke, reste près de moi.”

 Eindbeschouwing

De mens is altijd op weg, maar de weg naar de kunst en 

de schoonheid is de meest fascinerende en intrigeren-

de, totdat de echte ontmoeting en openbaring tot stand 

komt. Dan gaat er een wondere wereld open. De ken-

nismaking met bepaalde werken van Rik Wouters en 

Vincent van Gogh hebben mij ogenblikken van opper-

ste schoonheid en ontroering geschonken. Het gevoel 

daarbij deed me denken aan wat men het Stendhalsyn-

droom noemt. Tijdens de aanschouwing van sublieme 

schoonheid immers, ervaart men gewaarwordingen die 

moeilijk met woorden te beschrijven vallen. Men wordt 

als het ware overrompeld, zodat een soort levitatio (ver-

heffing) of extase optreedt. Dat op dat ogenblik bij de 

poging tot beschrijving van dit gevoel de woorden ‘eeu-

wig’ en ‘eeuwige schoonheid’ in mij opkomen, is nor-

maal, omdat nu eenmaal ervaringen door fenomenen 

opgewekt worden, die raadselachtig, maar krachtig zijn 

in hun verschijning. 

Bij het aanschouwen van een kunstwerk, van kunst in 

het algemeen, gaat het in wezen om een verfijning, ver-

dieping en verrijking van onze blik en levenservaring. 

Het woord ‘eeuwig’ in de titel van mijn toespraak is in 

confrontatie met bepaalde kunstuitingen van vandaag. 

Kunst is nu immers, of wat ervoor doorgaat, een gebeu-

ren en vermaak geworden in het spoor van brood en 

spelen of puur amusement. Ze wordt ervaren als iets 

niet duurzaams, want na de expositie en de act kan al-

vast alles gesloopt worden, of zoals de jonge kunstena-

res Kelly Schacht, winnares van de Prijs Jonge Belgi-

sche Schilderkunst, het onlangs formuleerde: “Voor mij 

hoeft een werk ook niet te blijven bestaan.  Ik kan gerust 

iets maken voor een specifieke plek op een bepaald 

moment dat na een tijd weer verdwijnt. We hoeven 

niets meer te maken voor de eeuwigheid, maar eerder 

iets dat zijn relevantie heeft op het moment dat je het 

maakt.”

Op die wijze rekent men af met de notie duurzaamheid, 

en zeker eeuwigheid. Kortom, kunst is geen vast ge-

geven meer, maar is een variabele geworden. Bij deze 

denk ik aan een spotprent van Kim, verschenen in De 

Morgen van zaterdag 7 januari 2012, waarin in een mu-

seumzaal een doek afgebeeld wordt met een rode inkt-

vlek met links en rechts blauwe en groene banden en 

waarvoor een kunstcriticus staat, samen met een toe-

schouwer. De toeschouwer loopt weg, met boven hem 

in een tekstballon: “Ik kan het mij niet meer permitteren 

om dit eeuwig schoon te vinden.”

Voor mij blijft schoonheid een mysterie met een euwig-

heidskarakter. Zij schenkt ons oneindige troost om onze 

eigen vergankelijkheid, kwetsbaarheid en onvolmaakt-

heid te helpen dragen.

Roland Larridon

Voorzitter

Algemene vergadering
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 GEGIDSTE BUSREIS NAAR 

 BEAUFORT04

Donderdag 21 juni 2012, 13.15 - 18.30 uur.

 

 

Beaufort04 toont aan de kust opnieuw een reeks mo-

numentale installaties en intrigerende kunstwerken. 

Een selectie van hedendaagse Europese kunstenaars 

speelt met nieuw of bestaand werk in op de niet musea-

le omgeving en maakt de ku(n)stbezoekers deelgenoot 

van hun fantasierijke en imaginaire wereld. Deze vierde 

editie zorgt ongetwijfeld opnieuw voor zomerse beroe-

ring en kunstzinnige refl ecties langs de Vlaamse kust.

 

Met de Vrienden bezoeken wij met een gids de West-

kust en zien er de installaties van Norbert Francis At-

tard, Isaac Cordal en Michael Gabriel (De Panne) ; Zilvi-

nas Kempinas, Jaume Plensa, Claire Fontaine en Melita 

Couta (Koksijde) ; Nedko Solakov, Les Frères Chapuisat 

en Hans Op de Beeck (Nieuwpoort) ; Magdalena Aba-

kanowicz, Ivars Drulle an Adrian Ghenie (Middelkerke).

In Oostende verwelkomen we Jannis Kounellis (Drie 

Gapers), een kunstenaarscollectief met onder meer 

Lucy McKenzie (Gevel van Mu.ZEE – ‘Bijdrage Mu.ZEE/

Te kust en te keur’) en Arne Quinze (Rock Strangers op 

het Zeeheldenplein). In de Venetiaanse Gaanderijen 

loopt van 09 juni tot en met 11 november 2012 de over-

zichtstentoonstelling ‘Cities like open air museums’ van 

Arne Quinze (zie p. 9 onderaan).

 

 

We verzamelen om 13.15 uur aan het Thermae 

Palace Hotel, Koningin Astridlaan 7 en nemen er 

de bus om 13.30 uur.  We komen daar terug aan 

omstreeks 18.30 uur.  We bieden u een drankje 

aan op de Normandie.

Deelnameprijs : 28 euro (alles inbegrepen)

Inschrijven kan tot 1 juni via overschrijving op 

BE16 0012 0908 3374

Reizen

	Magdalena Abakanowicz,  Two Corten Armours, 1998-1999.
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 BEZOEK OOSTEROEVER - 31/05/2012

Magnumfotograaf Carl De Keyzer brengt de expo 

‘Moments Before the Flood’ naar Oostende Ooster-

oever

De tentoonstelling loopt van 17 mei tot en met 26 augus-

tus 2012 op de Maritieme Site, Slipwaykaai – Oostende 

Oosteroever – in een organisatie van Uitgeverij Lannoo 

en toont het fotografi sch onderzoek van Carl De Keyzer 

naar hoe Europa omgaat met de moeilijk in te schatten 

dreiging van een stijgend zeeniveau. Het project kijkt 

niet enkel naar de toekomst, maar heeft ook oog voor 

historisch vormen van kustbescherming en hoe Europa 

vandaag omgaat met vloedgolven en stromen. Het on-

derzoek van De Keyzer gaat over het onvermogen om 

uit te maken hoe reëel een gevaar is en hoe effi ciënt 

onze bescherming is. Hij reisde vier jaar lang aan een 

tempo van vier maanden per jaar de kusten van Europa 

af op zoek naar ijle landschappen, desolate stranden, 

verlaten hotels, winterse pieren, akelige havenkranen, 

troosteloze kliffen en dramatische wolkenpartijen. Hij 

wil de ramp niet fotograferen, maar het wachten op de 

ramp. 

Vrienden Mu.ZEE, collectie stad Oostende, biedt u de 

mogelijkheid om in groep met een gids deze interes-

sante fototentoonstelling te bezoeken op donderdag 31 

mei. We spreken af om 14.00 uur aan het ponton van 

de overzet ter hoogte van het Noordzee Aquarium, Vis-

serskaai.  De deelname bedraagt 8 euro. 

Reizen

	16 mei Moments before the flood © Carl De Keyzer

De reis naar Cambrai, op zondag 29 april 2012, is volgeboekt.

Voor de ingeschreven Vrienden: vertrek per bus om 7.45 uur aan de Visserijschool.

Venetiaanse Gaanderijen: Garden Party

 ‘CITIES LIKE OPEN AIR MUSEUMS’

 OVERZICHTSTENTOONSTELLING

 ARNE QUINZE

Parallel met Beaufort04 en de kunstinstallatie van Arne 

Quinze op het Zeeheldenplein loopt de overzichtsten-

toonstelling van Arne Quinze: 'Cities like open air mu-

seums' in de Venetiaanse Gaanderijen (hoek Zeedijk/

Parijsstraat) van 09 juni tot en met 11 november 2012. 

De expo zal dagelijks toegankelijk zijn van 14.00 tot 

18.00 uur en op zondag van 10.00 tot 12.00 en van 

14.00 tot 18.00 uur.

De indoortentoonstelling ‘Cities like open air museums’ 

toont schetsen, modellen, video- en fotomateriaal van 

Arne Quinze's installaties, van idee tot realisatie. Aan 

de hand van nooit eerder getoonde maquettes toont 

de kunstenaar de noodzaak aan hoe publieke kunst in 

steden te integreren. De media-installatie in de expo 

bevat muziek van Piet Goddaer (Ozark Henry). Boven-

dien werken Saskia Decoster en Arne Quinze samen 

aan een publicatie over ‘Rock Strangers’ en deze expo.

Wij nodigen onze leden uit voor een gratis geleid be-

zoek aan de expo en bieden u graag achteraf een 

glaasje aan in de tuin van de Venetiaanse Gaande-

rijen.  Dit bezoek vindt plaats op vrijdag 6 juli om 

19.00 uur.  Inschrijven is verplicht ; via mail martine.

meire@oostende.be of telefonisch : 059/56.20.16 (tij-

dens de openingstijden van het stadhuis).

	© Atelier Arne Quinze
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 SCHRIJVERS OVER OOSTENDE

 ALS KUNSTSTAD 

Deel 3: Karel Jonckheere over Jan De Clerck

Na de Oostenrijks-Joodse 

schrijver Stefan Zweig over 

James Ensor (deel 2) laat ik 

nu een rasechte Oostende-

naar, Karel Jonckheere, aan 

het woord over de bekende 

Oostendse kunstschilder Jan 

De Clerck.

 

 

Karel Jonckheere (1906-1993) is geboren in het Vis-

serskwartier en was na zijn opleiding tot leraar Ger-

maanse talen enige tijd stadsbediende in Oostende. 

Na leraar en vervolgens directeur in het rijksonderwijs 

geweest te zijn, werd hij in 1946 inspecteur Openbare 

Bibliotheken en in 1953 ambtenaar bij de dienst Let-

teren van het ministerie van Cultuur. Daar werd hij ver-

volgens als literair adviseur dé ambassadeur van de 

Nederlandstalige letteren in het buitenland.

Maar Karel Jonckheere is vooral bekend als dichter en 

romancier, met cynische en scherpe formuleringen en 

een sterk observatievermogen. Stof voor zijn romans 

en gedichten vond hij in zijn verbondenheid met de 

zee en de gehechtheid aan zijn geboortegrond, de 

stad Oostende, bijvoorbeeld ‘Spiegel der zee’ (1946) 

en ‘Van zee tot schelp’ (1955). Tweemaal ontving hij 

de Staatsprijs voor poëzie. In ‘Oostende verteld’, een 

anekdotische roman uit 1970, beschrijft hij Oostende 

als een surrealistische stad en de Oostendenaars als 

een ras apart.

 Huldeboek Jan De Clerck

In 1928 levert Karel Jonckheere een bijdrage aan een 

huldeboek voor Jan De Clerck (1881-1962), naar aan-

leiding van een grote retrospectieve van diens werk 

in twee Oostendse galerijen in 1927. Jan De Clerck 

is, samen met zijn tijdgenoten James Ensor en Léon 

Spilliaert, een van de grote Oostendse meesters, als 

kunstschilder, aquarellist en pastellist vooral bekend 

om zijn zeegezichten, landschappen en pittoreske 

stadsgezichten. In het huldeboek uit 1928 staat naast 

de bijdrage van Karel Jonckheere, ‘Niemand profeet in 

eigen land’, ook een tekst van De Clercks jeugdvriend, 

de latere politicus en gouverneur van West-Vlaande-

ren Henri/Hendrik Baels. Over Jan De Clerck – De ge-

dachte schrijft Karel Jonckheere: 

“Door het cubisme tot een gezonde eigenschap te 

herleiden kon ware kunst ontstaan, kunst die te vol-

maakter zou geweest zijn indien ze een organischen 

groei beleefd had, en in zich als onderstroomingen 

voelde voortwerken wat eeuwig blijven zal van de 

princiepen die primitieven, klassieken, romantiekers, 

impressionisten, - alle scholen – huldigen. Dit wist Jan 

De Clerck. Tot dààr is zijn kunst gekomen, gelijkend op 

een wonder-verscheiden beënten fruitboom. De cu-

bisten hebben hem seffens opgeëischt omdat hij hun 

theorie verwezenlijkte, maar ook – en dit is meer – om-

dat in zijn werk aanwezig ligt wat zij vergeten hadden: 

het compromis dat moest blijven bestaan tusschen de 

eeuwige essentie van kunst en de accidenteele nor-

men van ons artistiek ontwikkelingsstadium. 

Jan De Clerck is de artist, die een volksche Oosten-

denaar is, met een fi jnen esthetischen smaak en een 

geweldig rhythmischen klop in zijn bloed die hem im-

mer verder stuwt. (…) Liefde voor de zee bracht ook 

mee liefde voor de visschersziel, zooals die zich uit-

spreekt in de joligsten humor van kaai en volk, als in 

de eendelijke smart van de visschersmoeder die we-

duwe is en kinderloos geworden, - zooals in “De Vis-

schersweeuw”, die tot een symbolische “Moeder der 

Smarten” oprijst boven het kille water en het stugge 

strand. De noodzakelijke techniek: effen en koud, hier 

geen spel van kleur. 

Nu ging zich een nieuwe kentering voordoen. We 

weten dat Jan De Clerck zich inwerken kan in de 

moeilijkste en minst aangedurfde psychologische 

onderwerpen. (…) De folklore moest hem leiden tot 

de visschersvisie, waarmee hij behoren ging tot de 

kathegorie moderne schilders die weten waarom ze 

deformeeren; want de primitieve oogen van den sim-

pelen zeebonk zien anders, begrippen van kleur en 

perspectief ontsnappen gedeeltelijk. Hij die zóó teek-

ent weet wàt en hóe hij het doet, maar ligt natuurlijk 

over stok met wijsneus Akademist. Dat bij De Clerck 

de basis werkelijkheid is, toonen ons talrijke reeksen 

afgewerkte schetsen, aquarellen, eaux-fortes en pas-

tels. Meester De Clerck, “De artist sterft, zijn werk blijft” 

hebt ge ons voorgeschilderd.”

In de volgende afl everingen komen Eric De Kuyper, 

Charlotte Mutsaers en Omer Vilain aan het woord over 

Oostende als kunststad en stad van kunstenaars, met 

onder meer een bijdrage over Léon Spilliaert..

Femke Simonis

Varia

	Vissersweduwe - 1918

	Buste door Josyane Vanhoutte

Na de Oostenrijks-Joodse 
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Oostendse kunstschilder Jan 
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 OPENDEURWEEKEND IN HET

 STADSMUSEUM: OOSTENDE

 VERTELT ZIJN VERHAAL.

In Pro Luce nr. 48 kon u reeds vernemen dat het 

heemkundig museum in het oud koninklijk paleis 

in de Langestraat 69, de deuren zou sluiten voor 

een ‘extreme make over’.  Nu nodigen we u alvast uit 

om een een kijkje te komen nemen tijdens de open-

deurdagen op 12 en 13 mei 2012.

Het museum krijgt momenteel een nieuwe heden-

daagse inrichting en een nieuwe huisstijl samen met 

een nieuwe naam  : Stadsmuseum Oostende.   Deze 

nieuwe naam vat perfect samen wat de missie is van 

dit museum : het levensverhaal van Oostende met zijn 

blik op de toekomst op een boeiende manier vertel-

len. Stadsontwikkeling, toerisme, visserij, haven en 

scheepvaart krijgen uitgebreid aandacht. Ook de be-

roemdste bewoner van het pand, Louise-Marie, eerste 

Belgische koningin, komt prominent aan bod en neemt 

zelfs het woord.

Het vroegere museum beschikte over een zeer uitge-

breide en historisch waardevolle collectie.

Vele van die objecten zullen voortaan zorgvuldig be-

waard worden in een erfgoeddepot en ingezet worden 

voor tijdelijke thematentoonstellingen.

De meest waardevolle stukken zullen in het museum 

een prominente plaats krijgen. Bij de topstukken vind 

je onder meer werk van Leon Spilliaert, kostbare ma-

quettes van de maalboten en unieke affiches uit de 

belle époque. Door middel van multimediatoepassin-

gen en een thematisch parcours wordt het Stadsmu-

seum een toegankelijk museum voor een breed pu-

bliek. 

De herinrichting werd gerealiseerd met Europese mid-

delen via het Interreg-IVA-programma. De Stad inves-

teerde zelf 275.000 euro in de opwaardering van dit 

museum.

Vanaf 12 mei zal het Stadsmuseum Oostende dage-

lijks open zijn behalve op dinsdag. Er wordt gemikt op 

15.000 bezoekers per jaar.  De toegang bedraagt 4 

euro en het reductietarief is 2 euro. Inwoners van Oos-

tende kunnen elke eerste zondag van de maand gratis 

het museum bezoeken.

Tijdens het opendeurweekend op 12 en 13 mei kunt u 

bent u welkom van 10 tot 18 uur. Na uw bezoek kunt 

u op de binnenkoer met een drankje nog even verpo-

zen in een muzikale sfeer. Zaterdag zorgt een dj voor 

aangename klanken van 13.30 tot 17.30 uur. Op zon-

dag kunt u er al om 11 uur terecht voor een klassiek 

aperitiefconcertje en om 15 uur volgt er nog een leuk 

jazzoptreden.

Meer info op www.stadsmuseumoostende.be.

Martine Meire

Cultuurbeleidscoördinator

Stadsmuseum
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 OOSTENDE HERDENKT ENSOR

De Stad herdenkt naar jaarlijkse traditie de meester 

James Ensor met een klassiek concert in zijn ge-

liefde 'Duinenkerkje' en een bloemenhulde aan zijn 

graf. Op zaterdag 14 april 2012 om 15.00 uur is het 

ensemble '5 Beaufort' te gast. Dit houtblaaskwintet 

ontstond in de schoot van het Nationaal Orkest van 

België en bestaat uit vijf soloblazers van het NOB.

Fluitist Baudoin Giaux, hoboïst Bram Nolf, klarinettist 

Roeland Hendrikx, hoornist Ivo Hadermann en fagot-

tist Luc Loubry zijn vijf door-de-wol-geverfde musici 

die op het toppunt van hun kunnen de handen in el-

kaar slaan. Samen vormen ze een kwintet dat erva-

ring en métier koppelt aan avontuur en vernieuwing. 

Speciaal voor de Ensorherdenking maakten ze een 

bewerking van Ensors pianomuziek naar blaaskwintet 

in combinatie met werken uit de fi n de siècle-periode. 

Een kolfje naar de hand van dit ensemble dat gespe-

cialiseerd is in het 20ste eeuwse repertoire, in het bij-

zonder van Belgische componisten.

De toegang is gratis.

Om 16.00 uur is de bloemenhulde aan het graf van de 

meester.  Ook wij huldigen de Meester met een bloe-

menkrans.

Martine Meire

Cultuurbeleidscoördinator 

 MANIFESTATIE

 HERMAN BELLAERT

Op zaterdag 28 april 2012 kunt u om 10.30 uur in 

Mu.ZEE een gesprek bijwonen over het werk van de 

Oostendse kunstenaar Herman Bellaert die in 1996 

om het leven kwam. De manifestatie is een geza-

menlijk initiatief van de twee vriendenverenigingen 

van Mu.ZEE, collectie stad Oostende en provincie 

West-Vlaanderen. Beide voorzitters, Nicole Christi-

aens en Roland Laridon, zullen het gesprek inlei-

den, waarna kunstcriticus Hugo Brutin het werk 

van Herman Bellaert zal bespreken. Aansluitend is 

er een kleine tentoonstelling van zijn werk, gevolgd 

door een drankje om bij na te praten.

 COLLECTIEPRESENTATIE

 TOPSTUKKEN Mu.ZEE

Conservator van Mu.ZEE Phillip Van den Bossche zal 

op donderdag 10 mei 2012 om 19 uur de eerste collec-

tie in de Topstukkenvleugel offi cieel voorstellen, speci-

aal voor de twee Vriendenverenigingen van Mu.ZEE.

In de Astridvleugel op de eerste verdieping van 

Mu.ZEE heeft hij een aantal topstukken bijeengebracht 

uit de collecties van de Stad Oostende en de Provincie 

West-Vlaanderen.

Het programma:

Verwelkoming en Inleiding door Roland Laridon, voor-

zitter Vrienden Mu.ZEE, collectie Stad Oostende.

Toelichting en motivatie bij de keuze van de topstukken 

door Phillip Van den Bossche, conservator Mu.ZEE

Slotwoord door Nicole Christiaens, voorzitter Vrienden 

Mu.ZEE, collectie Provincie West-Vlaanderen.

De leden van beide Vriendenverenigingen zijn van 

harte welkom op deze offi ciële voorstelling van de 

nieuwe Topstukkenvleugel, waar voortaan wisselende 

collectiepresentaties zullen plaatsvinden.

Ensoriana

Samenwerking Vrienden

	Compositie
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Mu.ZEE

 Te Kust en te Keur
31/03 – 30/09/2012

Lucile Desamory - Caitlin Keogh - Beca Lipscombe

Lucy McKenzie - pelican avenue 

De Schotse kunstenares Lucy McKenzie heeft samen 

met Lucile Desamory, Caitlin Keogh, Beca Lipscombe 

en pelican avenue een tentoonstelling gemaakt op  de  

modernistische gevel van het museum.  Ze gebruiken 

de gevel als oppervlak om aan de hand van tekenin-

gen, vlaggen, foto’s en inkijkkasten de oorspronkelijke 

functie van het gebouw, het ‘tentoonstellen’ en verko-

pen van allerhande goederen, terug op te roepen. Het 

geheel is een groepsproject met verbindingen tussen 

beeldende kunst, advertenties, mode, decoratieve 

motieven en het inrichten van etalages. De culturele 

context van consumeren, visuele communicatie en 

verlangens oproepen, inrichten en tentoonstellen ko-

men samen in een totaalkunstwerk.

 Topstukkenvleugel

Mu.ZEE, het Kunstmuseum aan Zee   herbergt een 

unieke collectie Belgische kunst van circa 1850 tot nu. 

Mu.ZEE toont werk van James Ensor, Léon Spilliaert, 

Georges Vantongerloo, Jean Brusselmans, Gustave 

De Smet, Raoul De Keyser, Roger Raveel, Panama-

renko, Walter Swennen, Luc Tuymans, Ann Veronica 

Janssens, Lili Dujourie, Jan Vercruysse en vele ande-

ren. Sinds kort heeft Mu.ZEE een nieuw ingerichte mu-

seumvleugel met de topstukken uit de collectie. 

In 1953 schrijft Albert Camus in zijn scheepsjournaal 

Alleen de zee rondom: “Een plotselinge liefde, een 

groot kunstwerk, een beslissende daad, een gedachte 

die een mens herschept, ze veroorzaken op bepaalde 

momenten dezelfde onduldbare angst, verdubbeld 

door een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Ver-

rukkelijke bestaansangst, heerlijke nabijheid van een 

gevaar waarvan we de naam niet kennen, leven dus, is 

dat zijn ondergang tegemoet gaan? Laten we zonder 

uitstel opnieuw onze ondergang tegemoet gaan.”

De topstukken werden geselecteerd uit meer dan 

3.500 werken die Mu.ZEE rijk is.

Zelfportret met bloemenhoed van James Ensor, De 

duizeling en Zelfportret met rood potlood van Léon 

Spilliaert, Figuur op de rug gezien(la nuque) van Luc 

Tuymans, samen met werk van Jean Brusselmans, Gu-

stave De Smet, Roger Raveel, Ann Veronica Janssens, 

René Guiette, Jules Schmalzigaug, Marcel Brood-

thaers, Walter

Swennen, Jozef Peeters, Evelyne Axelle, Georges 

Vantongerloo,… maken vanaf nu deel uit van deze 

topstukkenselectie. 

James Ensor en Léon Spilliaert openen deze eerste 

presentatie met topstukken uit de collecties van de 

Provincie West-Vlaanderen en de Stad Oostende. Wat 

is een topstuk? Gaat het om datgene wat we herken-

nen of is het juist omgekeerd, en blijven we kijken 

naar datgene wat we niet begrijpen, ook al komen we 

steeds meer over het kunstwerk te weten? Vanuit een 

selectie uit het oeuvre van beide Oostendse kunste-

naars stellen we de vraag naar de scherpte van het 

kunstwerk. Wat is het nieuwe in het nieuwe?

De chronologie en de onderverdeling tussen heden-

daagse, moderne en de schone kunsten is losgelaten. 

Op deze manier proberen we de werkplaats van de 

kunstenaar en de productie van beelden te (her-)bekij-

ken. Naast de topstukkenvleugel, zijn er verschillende 

collectiepresentaties te bezoeken die regelmatig wor-

den vernieuwd.

 Passie #1

Een hartstochtelijke ontmoeting tussen de collecties 

van Mu.ZEE en Collectie Belfi us België

Sinds het ontstaan van Mu.ZEE, pakt het museum jaar-

lijks uit met verschillende collectiepresentaties: hier-

mee wil zij niet alleen de diversiteit van de collectie on-

derstrepen, maar probeert ze telkens in te spelen op 

en linken te maken met de tijdelijke tentoonstellingen.

Voor 2012 is er voor een bijkomende unieke invals-

hoek gekozen: twee bijzondere collectiepresentaties 

zullen plaatsvinden waarbij de museumcollectie van 

	©Lucy McKenzie, Caitlin Keogh, Lucile Desamory, 

 Beca Lipscombe & pelican avenue.



14 www.vriendenmuzee.be

 SUZANNE DE TROYER

Galerij Alfons Blomme, Roeselare. De kunstenares is 

aanwezig op don-, vrij-, za- 29, 30, 31 maart, van zon-

1 tot en met donderdag 5 april en op zon- 8 en maan-

dag 9 april.  

 WERNER WATTY

Nog tot 10 april 2012 stelt Werner Watty nieuwe olie-

verfschilderijen en tekeningen tentoon in Theobalds 

Boothuisje, Vlaanderenstraat 17, Oostende. Ook vrien-

den van Werner Watty zijn er aanwezig: Yves Beau-

mont (houtskooltekeningen), Bennie Simoens (schil-

derijen, tekeningen), Bart Soubry (beeldhouwwerk).

Openingstijden: maandag 15-17u, zaterdag 15-18u, 

zondag 11-18u. 

 YASMINA

Tijdens ‘Oostende voor anker’ (25-28 mei 2012) heeft 

Yasmina Defl oor-Vanhove een stand met maritieme 

schilderijen op de Vindictivelaan. 

Leden stellen tentoon

Mu.ZEE en Collectie Belfi us België met elkaar in dia-

loog gaan. Beide collecties geven een overzicht van 

de Belgische kunst zowel van de 19e als de 20e eeuw 

tot en met vandaag.

In de dialoog tussen beide collecties Belgische kunst 

wordt afgestapt van een chronologische voorstelling. 

De tentoonstellingen vormen een serie afl everingen 

waarbij telkens een cluster van drie kunstenaars uit 

beide collecties wordt geselecteerd met verbindingen 

naar andere kunstenaars uit verschillende periodes.   

Er wordt niet alleen naar resonanties gezocht, maar 

ook naar verschillen met de bedoeling de rijkdom van 

de Belgische kunstgeschiedenis te tonen.     Mu.ZEE 

sluit met deze presentaties ook nauw aan bij een on-

derwerp dat in 2010 voor de eerste maal werd aan-

gesneden met de tentoonstelling PPP, Public Private 

Paintings waar het aspect verzamelen, de totstandko-

ming van en de verhouding en de relatie tussen privé 

en publieke kunstcollecties aan een grondig onder-

zoek werden onderworpen. 

In deze eerste afl evering  Passie #1  ontmoet de ge-

neratie van Jan Vercruysse, Lili Dujourie, Thierry De 

Cordier en andere tijdsgenoten uit de jaren 1980 de 

groten uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw 
zoals Fernand Khnopff, George Minne, René Magritte, 

Constant Permeke en Félicien Rops.

Mu.ZEE

	Lili Dujourie, Crépuscule, 1985
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Rubriek Federatie Vrienden Musea van België

 DAG VAN DE FEDERATIE

De Vrienden Mu.ZEE, collectie stad Oostende, zijn lid 

van de Federatie van de Vrienden van de Musea van 

België. Als voorzitter zetel ik in de Raad van Bestuur 

van de Federatie en breng daarover verslag uit in de 

Raad van Bestuur van de Vrienden Mu.ZEE.

Jaarlijks organiseert de Federatie een ‘Dag van de Fe-

deratie’ waarop leden van de Verenigingen van Vrien-

den van Musea uit heel België bijeenkomen om te 

debatteren over een actueel cultureel thema. Dit jaar 

is gekozen voor ‘Burgerlijke inbreng: Musea en Vrien-

denverenigingen in 2012’.

De Federatie wil met dit thema het debat openen 

over de verwachtingen van de musea en de eraan 

verbonden Vriendenverenigingen. Ook wil de Fe-

deratie hiermee meer te weten te komen over het 

museumbeleid van de federale overheid en van de 

gemeenschapsregeringen, om zo een gepast ant-

woord te vinden op de volgende twee vragen:

1) Wat verwacht een museum van een Vriendenver-

eniging?

2) Welke bijstand kan een Vriendenvereniging een mu-

seum bieden, op federaal of gemeenschapsniveau?

Als aanzet hiertoe zou de Federatie graag de vol-

gende vragen stellen aan de federale overheid en 

aan de gemeenschapsregeringen:

1) Welke doelstellingen streven de musea na op cultu-

reel, educatief, wetenschappelijk en sociaal vlak in het 

kader van hun publieke opdracht?

2) Voert de overheid een homogeen museumbeleid op 

regionaal vlak, of is er een decentralisatie naar provin-

cies, gemeenten?

3) Hoe ziet de regionale overheid de rol van de Vrien-

denverenigingen en/of de vrijwilligers in het museum-

beleid? En aansluitend hierbij: welke hoofddoelstel-

lingen zouden zowel de Vriendenverenigingen als de 

vrijwilligers moeten nastreven?

Meer informatie over datum en plaats van de ‘Dag van 

de Federatie’ volgt in een komend nummer van Pro 

Luce.

Roland Laridon

Voorzitter Vrienden Mu.ZEE

LIDMAATSCHAP VRIENDEN Mu.ZEE, COLLECTIE STAD OOSTENDE

De lidgelden bedragen :

• Jeugd (tot 22 jaar): 15 euro 

• Individueel lid : 28 euro 

• gezin, samenlevingstarief : 45 euro

• steunend lid : 50 euro 

• sponsor : 150 euro 

Meer inlichtingen bij de penningmeester Joël Nieuwenhuyse (tel. 059/80.30.61)

BE16 0012 0908 3374p.a. Albatrosstraat 108400 Oostende

	Enkele bestuursleden en 

gastspreker Xavier Tricot tijdens 

de Algemene Vergadering op 25 

februari 2012.
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drukkerijen

Xavier Tricot (° 1955) is vooral 
geïnteresseerd in de picturale 
interpretatie (deconstructie 
en reconstructie) van foto-
grafische documenten.  Die 
documenten kunnen anoniem 
zijn, of persoonlijke foto's en/
of persfoto's. "The Lady in pink" 
is zijn interpretatie van een 'still' 
uit de ondertussen bekende 
amateurfilm gemaakt tijdens 
de aanslag op John F. Ken-
nedy in Dallas. De onscherpe 
foto - met lichtvlekken - van 
Jacky Kennedy in de blauwe 
open wagen trof Xavier Tricot 
en vormde de bron voor een 
schilderkundige weergave 
waarop alle "fotografische on-
regelmatigheden" werden "ge-
interpreteerd".
Van zijn recent werk verschijnt in 2012 een overzicht in boekvorm.

Martine Meire
Directeur-cultuurbeleidscoördinator

www.vriendenmuzee.be


