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 SFEERVERSLAG

Ons bestuurslid Martine Meire heette de talrijk aanwezi-

ge Vrienden welkom en gaf meer uitleg bij het muzikaal 

ensemble De Zandkorrel dat ons vergastte op hartver-

warmende en intieme muziek en zang, tijdens drie in-

termezzi in het programma 

met sprekers. Bij sommige 

melodieën werden de aan-

wezigen uitgenodigd om 

mee te zingen, waaraan 

spontaan gevolg werd ge-

geven.

Na het werkingsverslag 

door secretaris Johan 

van Roose (p. 3-4) en het 

positieve fi nancieel verslag 

door penningmeester Joël 

Nieuwenhuyse volgde de 

feesttoespraak ‘De kreet 

in de kunst’ door voorzitter 

Roland Laridon. Aan het slot 

van zijn toespraak illustreer-

de hij zijn thema met diverse kunstwerken, waarin de 

kreet of de schreeuw prominent aanwezig zijn. De tekst 

vindt u hieronder, op p. 2-3.

Tijdens het slotwoord maakten de Vrienden kennis met 

de nieuwe schepen van Cultuur, Hilde Veulemans. Zij 

sprak lof uit aan haar voorgangers, onder wie mede-

oprichtster van de Vrienden Emilienne Vercruysse, Kris 

Lambert en Nancy Bourgoignie. Als voormalig schepen 

van Toerisme voelt ze dat ze nu haar ‘thuis’ heeft be-

reikt, bij kunst en cultuur. Ze prijst de rechtlijnige aanpak 

van Phillip Van den Bossche, directeur-conservator van 

Mu.ZEE en beschouwt Martine Meire als de juiste vrouw 

op de juiste plaats, als directeur-beleidscoördinator van 

de stad Oostende. Ze is zich bewust van de complexi-

teit van het cultuurbeleid en van de moeilijke stappen 

die ze als schepen van Cultuur moet zetten om alle cul-

turele actoren bijeen te krij-

gen. Tenslotte vermeldde 

ze blij te zijn met de komst 

van het CC De Grote Post, 

een culturele verrijking voor 

Oostende.

Met een glaasje cava praat-

ten de Vrienden nog wat bij, 

waarna wie had ingeschre-

ven  voor de feestlunch (86 

leden), aanschoof aan de 

zeer lange, feestelijk gedek-

te tafels waar een verfi jnd 

en zeer smakelijk menu ons 

wachtte. De geanimeerde 

gesprekken werden er bij 

de koffi e nog voortgezet tot na 15.30 uur. Velen namen 

afscheid in het vooruitzicht van de veelbelovende mu-

seumreis naar Béthune en Louvre Lens, op zaterdag 25 

mei, op het einde van de Algemene Vergadering nog 

eens enthousiast en uitvoerig toegelicht door reisleid-

ster Sonja Geeraerts (zie het reisprogramma op p. 11).

Femke Simonis

namens bestuur en redactie

 DE KREET IN DE KUNST

Vier elementen hebben mij ertoe gebracht die titel te 

kiezen voor mijn korte feesttoespraak. Een eerste is 

de publicatie in Pro Luce van drie kunstwerken: ‘De 

schreeuw’ van Edvard Munch, ‘De verwoeste stad’ van 

Ossip Zadkine en ‘De schreeuw’ van Jeroen Henneman, 

ter nagedachtenis van Theo van Gogh, de vermoorde 

cineast. Het tweede, een bezoek verleden jaar aan een 

tentoonstelling ‘1917’, in het nieuwe Centre Pompidou 

in Metz. 1917, een verwijzing naar de kunst tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, in tijden dus van angst, pijn en 

gevaar, beschouwd bijna als een ondergang van een 

beschaving en hoe daarin toch kunst kon ontstaan. Het 

derde element, de aangrijpende tentoonstelling ‘De te-

kening als litteken’ verleden jaar in Tilburg, met werk 

van  Berlinde De Bruyckere en Philippe Vandenberg. 

Dus, de tekening als wonde, kwetsuur, als stekel. Het 

vierde en laatste element: een gedicht van Garcia Lor-

ca: ‘El Grito’ (1921).

De kreet in de kunst, de kunst als kreet, de kunst als 

litteken (met ‘t’, afgeleid van lijc-teken). Hier verwijs ik 

opnieuw naar de tentoonstelling in Tilburg, met als ach-

tergrond een uitspraak van Gilles Deleuze die stelt dat 

de mens kunstenaar wordt, omdat hij soms beschaamd 

is mens te zijn. Dit soort kunst vindt haar hoogtepunt 

in werken van bijvoorbeeld Graham Sutherland, wan-

neer bij hem de kreet vorm krijgt in een massa stekels, 

verwijzend naar de doornenkroon. Of in het werk van 

Frans Masereel, verwijzend naar prikkeldraad of naar 

bajonetten als voor- of achtergrond van doodskoppen 

van gevallen soldaten. 

Algemene vergadering

Dit nummer van Pro Luce is een hulde aan Norbert Hostyn bij zijn pensionering op 1 maart 

2013 (zie p. 5-10). Daardoor worden de vaste rubrieken uit ons tijdschrift doorgeschoven naar 

het volgende nummer (juli-aug.-sept. 2013). Als vervanging krijgt u op p. 4 een agenda met 

een overzicht van onze activiteiten tussen april en eind juni. Wel vindt u onze vaste rubriek 

Reizen op p. 11.

 Openingswoord door Martine Meire
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‘De kunst als ontsteking’ is onder meer een hoofdstuk 

in het boek ‘De schoonheid van onze tijd’ van R.W.D. 

Oxenaar dat ik als jonge twintiger leerde kennen, waar 

hij het heeft over het expressionisme en de nieuwe za-

kelijkheid.

Prof. Elias schrijft in zijn recente, fijne boekje ‘Moderne 

kunst’ dat er drie soorten definities zijn 

van kunst: de mimetische, gesteund 

op getrouwe nabootsing, de formalis-

tische, gesteund op eenheid en har-

monie, op concordantie, evenwicht 

tussen elementen, zoals kleuren, lijnen 

en vormen en tenslotte de expressie-

ve, met de nadruk op kracht, authen-

ticiteit in de uitdrukking, expressie, 

waarachtigheid en spontaniteit.

Hier is het gepast om het verschil 

te benadrukken tussen ‘mooi’ en 

‘schoon’. Schoonheid is immers van 

een andere orde. Een kunstwerk hoeft 

niet noodzakelijk mooi te zijn om een 

mens te intrigeren of hem op de een 

of andere wijze te treffen of te ontroeren. Een kunstwerk 

kàn ontroeren. Het gaat hier om gevoelsintensiteit. Het 

kunstwerk behaagt in dit geval niet, vervoert niet, maar 

treft de toeschouwer. Hier past een uitspraak van Bra-

que: ‘Kunst is ontroerde geest’. Het is dus een kwestie 

van taal, dus van woordgebruik om het verschil tussen 

‘mooi’ en ‘schoon’ aan te duiden. In de wereld van de 

kunst moet men hier een duidelijk onderscheid maken 

in betekenis, of doodgewoon een nieuw, ander woord 

introduceren. Met andere woorden, een kunstwerk kan 

mooi zijn én ook schoon, maar een kunstwerk is niet 

noodzakelijk mooi. Tot de wereld van de schoonheid 

horen ook  kwalificaties zoals authenticiteit, innerlijk-

heid, expressie, intensiteit en originaliteit. In dat ver-

band citeer ik het klassieke werk ‘Eeuwige schoonheid’ 

van Gombrich, waarin hij stelt dat er een reeks verkeer-

de redenen zijn om niet van een kunstwerk te houden 

of om iets niet als een kunstwerk te beschouwen. Eén 

ervan is dat het onderwerp niet mooi is of niet behaagt, 

omdat toeschouwers op een schilde-

rij graag willen zien wat ze ook in de 

werkelijkheid zien. Gombrich stelt dat 

ze spoedig zullen ontdekken dat de 

schoonheid van een kunstwerk niet 

werkelijk afhangt van de schoonheid 

van het onderwerp. 

De onderwerpen van de kunstwerken 

die ik zal behandelen, zijn existentiële 

angst, pijn en wanhoop, met als the-

ma’s de mens, de oorlog, de moord 

en de dood. Kunstwerken van onder 

anderen Munch, Zadkine, Picasso, 

Dali, Goya, Spilliaert, Rouault, Bacon, 

Caravaggio, Kollwitz, Masereel, Gi-

ambologna en Frits Van den Berghe.

Ik houd een pleidooi voor de kunst. De hele wereld, 

het reilen en zeilen van de mens, zijn innerlijke roer-

selen, landen en volkeren, hun zeden en gewoonten, 

hun verbeelding, al hun gevoelens leer je kennen via 

de kunstwerken. Zo blijft kunst een eeuwig boeiend en 

intrigerend avontuur. Voor mij althans een passie waarin 

ik mij kan verliezen om verrijkt te verrijzen. De kunst im-

mers heeft mij de mens leren kennen als een bezield, 

bijzonder intrigerend en fascinerend, maar ook creatief 

wezen.

Roland Laridon

voorzitter

 Voorzitter Roland Laridon in actie

 Secretaris Johan Van Roose

 WERKINGSVERSLAG 2012

Onze vorige Algemene Vergadering, de 22ste statu-

taire, vond plaats onder massale belangstelling op za-

terdag 25 februari  2012 in de Koninklijke Gaanderijen.

De Raad van Bestuur kwam daarna vijfmaal samen: op 

8 maart, 23 mei, 13 september, 8 november 2012 en 10 

januari 2013.

 Manifestaties
Onze vereniging organiseerde en bereidde ook tal van 

manifestaties voor.

Op 28 april hadden we de manifestatie rond Herman 

Bellaert. Dit was een gezamenlijk initiatief van onze 

vereniging met de Vrienden, collectie provincie West-

Vlaanderen met een bespreking door kunstcriticus 

Hugo Brutin en gevolgd door een kleine tentoonstelling, 

voorgesteld door onze voorzitter.

Op 29 april reisden we o.l.v Sonja Geeraerts naar Cam-

brai, met een bezoek aan het Stadsmuseum, gevolgd 

door een stadsrondrit en een bezoek aan de reizende 

tentoonstelling van het Centre Pompidou.

Op 31 mei brachten we een geleid bezoek aan de fo-

totentoonstelling van Magnumfotograaf Carl De Keyzer 

‘Moments Before the Flood’ op de Oostendse Ooster-

oever.

Op 21 juni gingen we op busreis naar Beaufort waarbij 

de Westkust werd verkend, met de aldaar opgestelde 

kunstwerken.

Op 6 juli had er een geleid bezoek plaats aan de expo 

‘Cities like open air museums’ van Arne Quinze in de 
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 Mu.ZEE: (nog tot 20 mei 2013): tentoonstelling Philip 

Aguirre Y Ortegui (meer info: Pro Luce nr. 53, p. 11);

van 2 maart tot 2 mei 2013: Documenting Cadere, 

1972-1978 (over de nomadische avant-gardekunste-

naar André Caldere tijdens zijn aanwezigheid, wande-

lingen, lezingen en interviews tussen 1972 en zijn dood 

in 1978)

 Stadsmuseum: (nog tot 31 mei 2013): ‘Het belang 

van het klein Oostends drukwerk  in de lokale geschie-

denis’ (meer info: Pro Luce nr. 53, p. 6)

 BZIO-IMBO (Zeedijk 286, Oostende-Mariakerke): 

expo ‘Beeldend Oostende’ (deel 2) vanaf 27 februari 

2013

 Ensorherdenking op zaterdag 13 april 2013: klas-

siek concert om 15 uur in het ‘Duinenkerkje’, om 16 uur 

gevolgd door een bloemenhulde aan het graf van de 

meester.

 Venetiaanse Gaanderijen: gratis geleid bezoek aan 

de expo Willy Bosschem op donderdag 18 april 2013 

om 14 uur

Inschrijven is verplicht: via mail martine.meire@oosten-

de.be of telefonisch: 059 56 20 16 tijdens de openings-

tijden van het stadhuis.

 Lezingen i.s.m. UPV:  zondag 21 april om 10.30 uur 

in Mu.ZEE: Jean Bilquin; zondag 26 mei om 10.30 uur 

in Mu.ZEE: prof. dr. E. Elias over Jean Cox

 Leden-kunstenaaars stellen tentoon: mei-juni 2013, 

Koninklijke Villa, Oostende: Werner Watty, samen met 

de Amerikaanse kunstenares Susanna Briselli

 Venetiaanse Gaanderijen + Garden Party: vrijdag 

28 juni 2013 om 19 uur

gratis geleid bezoek aan de expo ‘Bonjour Ostende’, 

gevolgd door onze traditionele Garden Party

Oostende - met haar zee, stranden, haven, promenade 

en architectuur - werd veelvuldig geschilderd, gete-

kend en gegraveerd door bekende en minder bekende 

Belgische en buitenlandse kunstenaars. De dienst Cul-

tuur van de stad Oostende organiseert een uitgebreide 

wetenschappelijk onderbouwde tentoonstelling rond dit 

onderwerp.  Xavier Tricot is curator.

Inschrijven is verplicht: via mail martine.meire@oosten-

de.be of telefonisch: 059 56 20 16 tijdens de openings-

tijden van het stadhuis.

Zie ook Agenda op de website

www.vriendenmuzee.be

Agenda

Venetiaanse Gaanderijen, met aansluitend onze Gar-

den Party waar ook de weergoden op het laatste ogen-

blik opnieuw present waren: een uniek ontmoetingsmo-

ment.

Op 26 oktober gingen we op atelierbezoek bij kunste-

naar Werner Watty.

Ten slotte was er op 10 november de reis naar Lille o.l.v 

Sonja, met een bezoek aan het Musée des Beaux-Arts 

voor twee aaneensluitende tentoonstellingen: ‘Babel’ en 

‘Fabels van het Vlaamse Landschap in de 16de eeuw’.

 Samenwerking Mu.ZEE
De Vrienden werden in Mu.ZEE uitgenodigd op 10 mei 

door directeur-conservator Phillip Van den Bossche, 

voor de officiële voorstelling van de nieuwe topstukken-

vleugel met toelichting en motivatie bij zijn keuze.

In samenwerking met UPV organiseerden de Vrienden 

lezingen in de reeks  ‘Kunstenaars en Kunststromingen’ 

in Mu.ZEE:

• op zondagmorgen 7 oktober met Xavier Tricot als 
spreker over: Waarom is Louise Bourgeois een 

grote kunstenares?

• op zondagmorgen 9 december met kunstenaar 
Renaat Ramon over: Het woord en het beeld.

 Overige manifestaties en nieuws
De  Vrienden legden ook bloemen neer:

op 14 april n.a.v. de Ensorhulde

op 6 oktober n.a.v. de Jan De Clerckhulde

Onze vereniging is lid van de Culturele Raad en van de 

Federatie van de Vrienden van de Musea van België. 

Alle opgesomde manifestaties werden aangekondigd in 

ons tijdschrift Pro Luce dat in 2012 viermaal verscheen. 

De vier nummers werden voorbereid door onze redac-

tie, tijdens vier redactievergaderingen, op 20 februari, 

21 mei, 20 augustus en 14 november. 

Onze leden worden altijd door Mu.ZEE uitgenodigd op 

alle tentoonstellingen die er georganiseerd worden. 

Hiervoor danken wij speciaal de directeur-conservator 

Phillip Van den Bossche.

In 2012 overleden de volgende leden: mw. Mariette 

Dasseville, mw. Irène Brackx, de hr. Marc Van Dyck, de 

hr. Jean Vyvey en de hr. Felix Porta.

Ons ledenbestand blijft stijgen. De bijdragen voor het 

lidgeld veranderen niet voor 2013: € 15 voor de jeugd 

tot 22 jaar, € 28 voor een individueel lid, een gezins- 

of samenlevingstarief bedraagt € 45, steunende leden 

betalen € 50 en sponsoren kan al vanaf € 150.  In het 

eerste nummer van Pro Luce in 2013 kon u lezen wat 

u allemaal ontvangt en wat u nog extra aangeboden 

wordt voor uw lidgeld.

Ik zou graag ook iedereen willen bedanken die in 2012 

op de een of andere manier zijn of haar steentje bij-

droeg tot de bloei en groei van onze vriendenkring. We 

zullen u alvast ook in 2013 een boeiend en veelzijdig 

programma aanbieden. Dat is alvast beloofd!

Johan Van Roose, secretaris
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 EEN NIEUWE FASE IN ZIJN

LEVEN EN WERK...

Bij het zien van een uitgebreide fotomontage, gemaakt 

door de fotografe Julie Scheurweeghs, verschenen in 

De Standaard van donderdag 24 januari 2013, dacht 

ik meteen aan conservator Norbert Hostyn. De foto’s 

leggen het afhalen vast van een immens schilderij van 

Constant Permeke van een van de muren van het mu-

seum Bozar in Brussel. Het draagt de titel ‘De grote 

marine’, een vier meter lang magistraal topwerk, waar-

in licht en donker met elkaar strijden, te midden van 

wilde baren en dit onder een turbulente wolkenmassa.

Waarom dacht ik aan Norbert Hostyn bij het bekijken 

van die fotosessie? Omdat ik mij, naar aanleiding van 

zijn definitieve afscheid van een actief museumbe-

leidsbestaan door oppensioenstelling, afvroeg hoe-

veel schilderijen, tekeningen en etsen hij wel, urbi et 

orbi, maar zeker en vooral in het Museum voor Schone 

Kunsten van de stad Oostende, aan de muren ge-

hangen en van de muren gehaald heeft. Ja, en dit 

naast de al talrijke, veel meer verheven taken en op-

drachten heeft hij dit zelf moeten doen. Waarom, zult 

u zich wellicht afvragen? Omdat nooit ofte nimmer de 

beleidsvoerders-politici voldoende nodige financiële 

middelen, mogelijkheden en personeel ter beschik-

king gesteld hebben om een optimaal kunstbeleid te 

Hulde Norbert Hostyn

(lees verder p.8)
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Hulde Norbert Hostyn
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Hulde Norbert Hostyn
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voeren. Er was bovendien lange tijd, ook vanuit po-

litieke hoek, zeer weinig aandacht voor de cultureel-

artistieke sector in het algemeen.

En toch heeft Norbert Hostyn zijn carrière lang als 

conservator het maximum gehaald uit een minimum 

aan middelen, mogelijkheden, ruimte en mankracht. 

En dit met een resultaat om U tegen te zeggen, zoals: 

prachtige tentoonstellingen, zowel individuele als col-

lectieve, unieke initiatieven, publicaties in de vorm van 

studies, monografieën en catalogi. Ook heeft hij, wat 

heel belangrijk is, door een goed bestudeerde aan-

kooppolitiek, de kunstcollectie van de stad Oostende 

vergroot en verrijkt. Ja, voortdurend heeft hij promo-

tie gemaakt voor ons Museum voor Schone Kunsten. 

Ook heeft hij zich ingezet voor de verdere bekendma-

king en uitstraling van onder anderen James Ensor, 

Léon Spilliaert, Constant Permeke en Jan De Clerck 

in binnen- en buitenland. Hij had ook aandacht voor 

verdienstelijke eigen Oostendse kunstenaars, aan wie 

hij de gelegenheid gaf om in het museum tentoon te 

stellen.

Recent nog had ik het genoegen om ten overstaan 

van een ruimer publiek een hommage te brengen aan 

Norbert Hostyn. In de BZIO-IMBO, Zeedijk 286 in Oos-

tende, immers had ik namens het kunstcollege van 

dit instituut de eer om op woensdagavond 24 oktober 

2012 een belangrijke tentoonstelling in te leiden. Het 

was de eerste in een reeks van vier tentoonstellingen 

die een hommage willen brengen aan eminente Oos-

tendse kunstenaars. De leidraad hierbij was het boek 

‘Beeldend Oostende’ van Norbert Hostyn, ooit conser-

vator van ons Museum voor Schone Kunsten van de 

stad Oostende. Er waren kunstwerken te bewonderen 

van Allemeersch, Boel, Bosschem, De Lee, Demeu, 

Devolder,  Drybergh, Elias, Guinotte, Maes, Maës, 

Michiels, Remaut, Seynaeve, Van Lierde, Van Tueren-

hout en Willaert. Het betreft kunstenaars-schilders die 

expliciet vermeld en behandeld worden in hoofdstuk 

8 van het boek, met name ‘Kunstschilders geboren 

tussen 1913 en 1945’. De drie volgende tentoonstel-

lingen zullen bestaan uit werken van kunstenaars die 

expliciet behandeld worden in andere hoofdstukken 

van het boek. Het initiatief voor deze reeks tentoonstel-

lingen was tevens een hommage aan Norbert Hostyn 

die jarenlang een zeer verdienstelijk conservator was 

van ons Museum voor Schone Kunsten. Hij verdiende 

zeker niet de behandeling die hem nadien te beurt is 

gevallen. De tentoonstelling kende in alle opzichten 

een waar succes en onder zeer grote belangstelling 

werd ze dan ook officieel geopend verklaard in aan-

wezigheid van de nieuwe schepen van Cultuur, Hilde 

Veulemans.

Samen met alle Vrienden van onze vereniging heb 

ik met conservator Norbert Hostyn gestreden voor 

een nieuwe locatie en een eigen nieuw Museum voor 

Schone Kunsten in Oostende. Onverdroten en met al 

onze energie hebben we dat gedaan, nadat de be-

leidsvoerders-politici het Feestpaleis aan privé-inves-

teerders hadden verpatst. Onze gemeenschappelijke 

droom van een prachtig museum van de stad Oos-

tende hebben we helaas niet kunnen realiseren. 

In het dossier van het Museum voor Schone Kunsten 

zijn de Museumvrienden echt bedrogen en voor de 

gek gehouden door de beleidsvoerders. Eerste gooi-

en ze ons museum uit het Feestpaleis, met de belofte 

het een plaats te geven in het Helmondcomplex aan 

de Van Iseghemlaan. Als dat niet doorgaat, beloven 

ze ons een plaats in het Postgebouw en de afbraak-

werken zouden pas beginnen na de renovatie van het 

Postgebouw: een verklaring afgelegd door Bart Bron-

ders, de ‘schepen-bouwer’, op een voorlichtingsver-

gadering. Resultaat: niets meer, een zwart gat, een 

flagrant voorbeeld van het gezegde “Beloften doen 

de zotten in vreugde leven”… Dat heeft mijzelf en de 

Vrienden zeer ongelukkig gemaakt. Bij Norbert Hostyn 

heeft dat geleid tot een totale desillusie en zelfs verbit-

tering.

Door de politieke beslissing om tot een fusie over te 

gaan met het PMMK in de Romestraat, heeft het be-

stuur van de Vrienden zich moeten beraden over zijn 

situatie en zinvolheid van bestaan. De Vrienden heb-

ben toen besloten te blijven bestaan en hun actie ver-

der te zetten in een andere situatie en context, met 

name als Vrienden Mu.ZEE, collectie stad Oostende. 

Die beslissing heeft helaas in de geest van Norbert 

Hostyn tot een zekere verwijdering geleid. Ik hoop dat 

de tijd de geslagen wonden zal helen. 

Namens alle Vrienden van Mu.ZEE wens ik Norbert 

Hostyn nog vele jaren toe vol kunst en schoonheid, 

en dus ook artistieke ontroering en betovering. En dit 

in volle gezondheid, bekroond met gastronomische 

hoogtepunten. 

Tijdens de jaren van mijn vriendschap met Norbert 

is vooral ook zijn zin voor humor mij bijgebleven, met 

hoogstandjes van ondeugendheid, met lichte spot en 

ironie. 

Het gaat u verder goed, amice Norbert.

Roland Laridon

voorzitter Vrienden Mu.ZEE

Hulde Norbert Hostyn

(vervolg p.5)
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 AFSCHEID VAN DE CONSERVATOR

Zo’n 21 jaar geleden leerde ik, als kersvers dienst-

hoofd Cultuur, Jeugd en Sport, Norbert Hostyn als col-

lega kennen binnen het Stadsbestuur. De administra-

tieve omkadering voor de stedelijke musea behoorde 

vanaf 1987 tot het takenpakket van de toenmalige 

‘5de Afdeling, dienst Cultuur’ met Yvonne Vyncke en 

Christiane Christiaens als gedegen medewerkers. De 

Musea waren toen inderdaad bevrijd van omslachtige 

administratieve rompslomp en de conservator kon 

zich toespitsen op zijn kerntaken. Een eerste opdracht 

bestond uit het behoud en het beheer van de collectie 

van de stedelijke musea. De vroegere conservatoren 

bouwden op het puin van de Tweede Wereldoorlog 

een collectie uit met naam en faam. Norbert Hostyn 

heeft met de beperkte stedelijke middelen en door 

middel van legaten en schenkingen de collectie flink 

weten uit te breiden.

Een tweede belangrijke pijler van een goed museum-

beleid is de presentatie van de collectie met onder 

meer tijdelijke tentoonstellingen en de ontsluiting van 

de collectie door publicaties. Op beide terreinen heeft 

Norbert zijn strepen ruim verdiend. Wie herinnert zich 

niet de prachtige huldetentoonstelling ter gelegenheid 

van het 50-jarige overlijden van Léon Spilliaert? Of de 

drie belangrijke tentoonstellingen tijdens het Ensorjaar 

in 1999? Maar ook de lokale kunstenaars kwamen ruim 

aan bod in ons museum: Gustaaf Sorel, Nadine Van 

Lierde, Herman Bellaert, Maurice Boel, Gust Michiels, 

Kathleen Van Houtte, Luc Martinsen, Jacky De Mae-

yer, Gerard Holmens, Willy Bosschem, Bart Soubry, 

Danny Bloes, en vele anderen. Norbert was voor een 

generatie jonge kunstenaars een steun en motivator.

Een belangrijke koerswijziging in het stedelijke muse-

umbeleid heeft Norbert met collegiaal respect conse-

quent uitgevoerd.

Door de komst van het toenmalige Provinciaal Muse-

um voor Moderne Kunst in 1986 drong zich immers 

een heroriëntering op.  Het Stedelijk Museum zou zich 

toespitsen op de Belgische kunst van romantiek tot 

post-impressionisme en de Oostendse meesters Ja-

mes Ensor, Willy Finch, Léon Spilliaert, Jan De Clerck 

en Constant Permeke.  Ook de gelauwerde werken uit 

de Europaprijs voor Schilderkunst, de Oostendse kun-

stenaars en werken rond iconografie en geschiedenis 

van onze Stad behoorden tot de hertekende functies 

van het MSKO. Het PMMK legde zich toe op de mo-

derne en hedendaagse kunst. De belangrijke collectie 

moderne kunst die de Stad bezit, werd in permanente 

bruikleen gegeven aan het PMMK. De complementari-

teit van beide musea betekende een goede zaak voor 

de museumbezoeker, maar ook voor de betrokken 

overheden. Het protocol was baanbrekend en inspi-

reerde andere musea en conservatoren tot afspraken 

inzake specialisatie en taakverdeling.

Het museum kon rekenen op koninklijke belangstelling 

en was het decor voor menige kunstdocumentaire. 

Norbert slaagde erin om de troeven van de collectie 

ten volle uit te spelen in binnen- en buitenland. Hij 

deed dat op een bescheiden wijze, maar steeds ten 

volle overtuigd van de intrinsieke kwaliteiten van het 

museum en zijn collectie. Hij stond op de bres voor het 

behoud van het bouwkundig erfgoed van de Stad, iets 

wat zijn politieke broodheren hem niet steeds in dank 

afnamen.  Het siert hem dat hij geen stap opzij zette 

voor intimidatie vanuit politieke hoek, maar moedig zijn 

strijd voor het behoud verder zette.  

Ook voor zijn museum heeft hij gevochten. Steeds 

weer werden noodzakelijke herstellingen uitgesteld, 

werden plannen voor een nieuw museum gelanceerd, 

maar even snel weer afgevoerd.  Ettelijke keren heeft 

Norbert zijn visie op de bouw van een nieuw museum 

naar voren gebracht, volumes berekend, ruimtes uit-

getekend. Eerst voor een renovatieproject binnen het 

Feest- en Kultuurpaleis, dan voor een integratie in het 

Nieuw Helmondbouwproject, dan weer in het te reno-

veren Postgebouw.  In 2005 kwam finaal het verdict: 

het museum zou zijn deuren sluiten en de museum-

ruimten zouden geïntegreerd worden in een winkel-

pand. Gelaten coördineerde Norbert de verhuis van 

zijn team naar de Venetiaanse Gaanderijen en van de 

Hulde Norbert Hostyn

 Ensor tekent Norbert Hostyn - © Willy Bosschem
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kunstcollectie naar het voormalige Postgebouw. Nog 

steeds was er een sprankeltje hoop op een nieuw mu-

seum voor Schone Kunsten, tot het College van Bur-

gemeester en Schepenen in 2008 de knoop doorhakte 

en de fusie van het Museum voor Schone Kunsten met 

het PMMK, museum voor Moderne Kunst, kon realise-

ren. En opnieuw stelde Norbert zich loyaal op en nam 

hij zijn intrek in de museumgebouwen aan de Rome-

straat.

En nog steeds konden wij bij Norbert aankloppen om 

een beroep te doen op zijn enorme kennis van het 

Oostendse kunstleven of op zijn passie voor klassie-

ke muziek. Steeds was hij bereid om mee te helpen 

aan het programma van de Open Monumentendag, 

de Erfgoeddag of de Ensorherdenking. Norbert is als 

het ware een wandelende encyclopedie, het levende 

geheugen van de Stad.  Met een kwinkslag en een 

welwillende, ironische blik op mens en maatschappij 

bouwt hij mee aan de Oostendse erfgoedgemeen-

schap.

En nu krijgt Norbert een zee van tijd die hij wellicht 

zal invullen met zijn grote passie: opzoekingen ver-

richten in het rijke Stadsarchief en Ostendiana, het be-

waarfonds van de Bibliotheek Kris Lambert. Zo draagt 

Norbert met gedegen opzoekingswerk bij tot de ont-

sluiting van de geschiedenis van onze roemrijke Stad. 

Een geschiedenis waarin de naam van conservator 

Norbert Hostyn een waardige plaats verdient.

Dank voor de fi jne samenwerking, Norbert.

Martine Meire, directeur-cultuurbeleidscoördinator

 ADEL VAN DE GEEST

In 2008 schreef Norbert Hostyn me een korte e-mail, 

waarin hij reageerde op mijn vraag naar meer informa-

tie over het schilderij 'De bedroefde Pierrot' van James 

Ensor uit de collectie Yves Saint Laurent: “Ik doe dat 

morgen vroeg want nu sta ik op het punt om te ver-

trekken!!! Bovendien ligt er een acrobaat (ja ja) te rus-

ten op zijn mat voor mijn Ensorboekenkast (optredens 

circus op Zeedijk in kader van expo in Venetiaanse 

Gaanderijen). Ik verschiet van niets meer.”

De voorbije jaren hebben we elkaar vaak berichten 

gestuurd en tot op heden bespreken we  – steeds 

praktisch en informatief – tentoonstellingen en kunst-

werken.  Meestal ga ik bij hem langs met een speci-

fi eke vraag en vervolgens vertellen we elkaar andere 

verhalen. Het zijn steeds verhalen over kunst. We ken-

nen elkaar niet goed, maar delen een passie voor ge-

schiedenis en schoonheid. Er staan ietwat klungelig, 

gemetselde muren tussen ons, maar we weten allebei 

dat we ze niet zelf hebben gebouwd. Het zijn de muren 

van ‘een ankerloze samenleving’, om de woorden van 

Rob Riemen te parafraseren. Bij Norbert Hostyn meen 

ik een anker te herkennen. Het is het anker van het Eu-

ropees humanisme. Dezelfde Rob Riemen, directeur 

van het Nexus Instituut, zegt hierover: “Het credo van 

deze stroming is in één zin samengevat ‘de adel van 

de geest’. Dit principe stoelt niet op status, geld, fami-

lie of wat dan ook. Het gaat om het vermogen om in 

waarheid te leven, het vermogen om recht te doen en 

om schoonheid te scheppen.”

Om terug te komen bij de acrobaat die op zijn mat ligt 

te rusten voor Norberts  Ensorboekenkast: misschien is 

zijn gezicht tijdens de circusopvoering wit geschminkt 

met een zwarte traan en draagt hij een witte puntmuts?  

Pedrolino is in de commedia dell’arte een ietwat na-

ieve, charmante en uiterst trouwe dienaar, maar ik zie 

hem ook liever niet voor mijn boekenkast liggen. Ik 

denk dat Ensor hetzelfde zou zeggen, al heeft hij van 

'Le désespoir de Pierrot' twee versies geschilderd. We 

gaan hier  geen vage theorieën over ontwikkelen. La-

ten we het houden bij de vaststelling dat Pietje ook de 

aangever voor andere clowns is, en met andere woor-

den, maar één aspect van ons mens-zijn verbeeldt. 

De kunstenaar is ook altijd een dissident. Hij past zich 

niet aan en kan daardoor andere geluiden laten horen.

Over de Meester van Oostende gesproken, Norbert: 

als je op een rommelmarkt ergens te lande nog waar-

devolle objecten voor het Ensorhuis vindt, aarzel niet 

en kom ze ons brengen. Je encyclopedisch kenners-

oog is onvervangbaar. En dan kunnen we elkaar ge-

woon verder verhalen over kunst vertellen.

Phillip Van den Bossche

directeur Mu.ZEE

Hulde Norbert Hostyn

Ensoriana

Mu.ZEE heeft een uniek werk van James Ensor aan-

gekocht: 'Les Masques et la mort' (1898), uitgevoerd 

in gouache, krijt en aquarel op papier, 54 x 40 cm. Het 

stelt een groep gemaskerden voor die de Dood omrin-

gen, te bezichtigen in de topstukkenvleugel.

 Onthulling door schepen, gedeputeerde en directeur-conservator.
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 25 MEI: MUSEUMREIS LOUVRE 

 LENS EN BEZOEK AAN DE 

 NOORD-FRANSE STAD BÉTHUNE

 Vertrek om 8 uur aan het Maritiem Instituut (Visse-

rijschool)

 

 Aankomst om 9.30 uur op de Grote Markt van Bé-

thune. Béthune ligt in het departement Pas de Calais, 

aan de oever van de Lawe. Het is een van de belang-

rijkste steden van Artesië. De markt lijkt op een scène 

uit een toneelstuk waarrond het commerciële van na 

de Tweede Wereldoorlog zich afspeelt. Dit is deels het 

gevolg van de variëteit in de bouwstijlen. Zo heeft de 

stad veel art deco-gebouwen, met daartussen een 

Middeleeuws Belfort en vele atypische gevels die de 

indruk van een toneeldecor nog versterken. Twee gid-

sen zullen ons hier alles tonen wat het bezoeken waard 

is, zoals de kerk met zijn art deco-glasramen en het 

gemeentehuis.

 12.30 uur: aankomst in het restaurant Bollaert in Lens

Menu:

Aperitief Kir -  Lapin aux prunes - 

Pintade à la forestière - Tarte à la bière

Dit alles met 1/4 liter rode wijn en 1/4 liter water p.p. - 

Koffie

 14.30 uur: aankomst in het museum Louvre Lens 

(het hoogtepunt van onze reis). Dit museum, een filiaal 

van het Louvre Parijs, werd op 12  december 2012 ge-

opend door de Franse president Hollande.

Het is gebouwd op  de gesloten steenkoolmijn Fosse nr. 

9, waardoor een terrein van 20 hectare vrij kwam. Het is 

ontworpen door het Japanse architectenbureau Sanaa, 

dat in 2010 de Pritze Price won, zowat evenwaardig aan 

de Nobelprijs. Het gebouw bestaat uit vijf aaneenge-

schakelde dozen van glas en aluminium, vier vierkan-

ten en een rechthoek. Sanaa heeft hier prachtig werk 

verricht en een esthetisch gebouw afgeleverd. Het is in 

alles het tegendeel van het mijnverleden. Het zwart van 

de steenkool en de duisternis, de diepten en  de claus-

trofobische mijngangen zijn vervangen door licht, hel-

derheid en transparantie. Binnenin is het sober, maar 

toch speels: het geeft de bezoeker een royaal, ruimtelijk 

en warm gevoel. Blikvanger is de ‘Galérie du Temps’, 

een zaal van 120 meter lang waar een overzicht wordt 

gegeven van kunst tussen 3500 jaar voor Christus tot 

1850. Beelden, schilderijen, mozaïeken en tekeningen 

uit Mesopotamië, Babylonië, Egypte, Perzië, Grieken-

land en Rome hangen samen met werken van Oude 

Meesters als El Greco, Rubens, Rafaël en Tintoretto. 

Men loopt door de eeuwen heen en waant zich onster-

felijk. Dit gevoel wordt nog versterkt door de muren uit 

grof metaal die zijn afgeschuurd, zodat ze de bezoe-

kers reflecteren die als het ware tussen de kunstwer-

ken mee ronddwalen.  Verleden, heden en toekomst 

volgen ons dus bij onze rondgang.

Het Glazen Paviljoen herbergt collectiestukken die een 

thematentoonstelling evoceren. Tot in maart was het de 

Renaissance. Verder zijn er wisselende tentoonstellin-

gen in de grote rechthoekige zaal. In het laagste ge-

deelte is er een kijkdepot en open restauratie-atelier.

In alle zalen hangen er tekst en uitleg in het Frans, En-

gels én Nederlands! We kunnen dus op eigen tempo 

het museum bezoeken. De huidige tentoonstelling blijft 

vijf jaar, maar jaarlijks roteert 20 procent van de wer-

ken, zodat er steeds wat nieuws te zien is. Het is de be-

doeling dat dit museum een concurrent wordt van het 

Centre Pompidou Metz en het Guggenheimmuseum in 

Bilbao. 

Deze museumreis zal onze culturele kennis zeker aan-

scherpen en is dus een aanrader voor de Vrienden!

 Terugreis naar Oostende rond 18.30 uur

Prijs per persoon: 68 euro.

Inschrijven tot 5 mei door overschrijving op

rek. BE16 0012 0908 3374 (verm. Reis Louvre Lens)

Sonja Geeraerts

reisleidster

Reizen

 Glazen paviljoen Louvre Lens - http://www.huffingtonpost.fr

 - De hr. Patrick Vandenabeele, erelid

 - De Z. E. H. Joseph Donnay, oud-lid

 - De hr. Gilbert Ameloot, oud-lid

Wij gedenken
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drukkerijen

Afscheid van de conservator

Norbert Hostyn (° 19/12/1951) werd op 
1 juli 1980 statutair conservator van de 
Stedelijke Musea in Oostende.  Hij stu-
deerde kunstgeschiedenis in Leuven 
en maakte zijn licentiaatsverhandeling 
over het leven en het werk van de Oos-
tendse landschapsschilderes Euphro-
sine Beernaert.  
In 1986 vestigde het P.M.M.K., Provin-
ciaal Museum voor Moderne Kunst, 
zich in de Romestraat 11 in Oostende, waardoor het museumland-
schap grondig werd hertekend.  Een protocol tussen de Stad en de 
Provincie had een complementaire werking tussen de twee musea 
als positief gevolg.
Norbert Hostyn was een van de drijvende krachten achter het ont-
staan van ‘De Vrienden van de Stedelijke Musea’ in 1990.  De ver-
eniging had tot doel de belangstelling voor de Stedelijke Musea te 
bevorderen door het organiseren van studiereizen, voordrachten, 
het uitgeven van publicaties, het (mede)bekostigen van kunstwer-
ken, bestemd voor de verzameling van de Stedelijke Musea.
Na het samenwerkingsakkoord tussen Stad en Provincie in 2008, 
werd Norbert Hostyn conservator bij Mu.ZEE.
Sinds 1 maart 2013 is Norbert Hostyn met pensioen.

Martine Meire
Directeur-Cultuurbeleidscoördinator
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