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 DE TOTALE COLLECTIE VAN MU.ZEE
 IN DE KIJKER

De Vrienden van Mu.ZEE hebben de laatste maanden 

heel wat manifestaties georganiseerd en bijgewoond, 

zoals: een geleid bezoek aan de Willy Bosschem-ten-

toonstelling, aan ‘Bonjour Ostende’, gevolgd door de 

traditionele Garden Party in de Venetiaanse Gaande-

rijen, een bezoek aan de tentoonstelling ‘Modernisme’ 

in het MSK Gent, voorafgegaan door een lezing door 

curator Johan De Smet en afgerond met koffie en taart, 

een lezing door prof. Elias over Jan Cox in Mu.ZEE. 

In het najaar staan er nog manifestaties op het pro-

gramma, zoals een lezing door erearchivaris Jacques 

Mertens over ‘Ensor en het Oostendse sociale le-

ven van zijn tijd’ (13 oktober in Mu.ZEE), een lezing 

door prof. Gullentops over Jean Cocteau (20 oktober in 

Mu.ZEE) en een tweedaagse reis naar Amsterdam (23 

en 24 november) met een bezoek aan het vernieuwde 

Rijksmuseum, Stedelijk Museum en Van Goghmuseum.

Eén manifestatie heb ik nog niet vermeld: de reis die 

de Vrienden op 25 mei georganiseerd hebben naar het 

Louvre Lens 

(zie verslag 

op p. 7), waar 

we drie ten-

toonstel l in-

gen bezocht 

hebben: ‘Het 

Europa van 

R u b e n s ’ , 

‘Le temps à 

l’oeuvre’ en 

de ‘Galerie 

du temps’, 

met topwer-

ken uit het 

Louvre Parijs 

die daar een 

aantal jaren te bewonderen zullen zijn.

Het museum Louvre Lens is een licht, modern gebouw 

van glas, hout en beton, bestaande uit drie grote en drie 

kleine met elkaar verbonden gelijkvloerse paviljoenen, 

in een park van 20 hectare. Het park en het museum 

vormen een harmonisch geheel met de omgeving, een 

oude mijnstreek met als stille getuigen de mijnwerkers-

cités, de ‘terrils’, oude fabrieksgebouwen, transport-

banden en liften. Het gebied ligt in de regio Nord-Pas 

de Calais. Louvre Lens heeft op mij een enorme indruk 

gemaakt, zowel door de schoonheid van het gebouw 

als door de wijze waarop de kunstwerken gepresen-

teerd worden. Tijdens het bezoek droomde ik weg en 

dacht ik aan ons Mu.ZEE.

Sinds de oprichting in 2009 beheert Mu.ZEE de collec-

ties van de provincie West-Vlaanderen, de stad Oos-

tende en de recent opgebouwde collectie van de vzw 

Mu.ZEE. De meer dan 6300 kunstwerken zijn verspreid 

over die drie collecties en bevatten belangrijke werken 

van individuele kunstenaars en ensembles. De collec-

ties bevinden zich op drie locaties: Mu.ZEE en Ensor-

huis in Oostende en het Permekemuseum in Jabbeke. 

Zo bestaat de collectie van de stad Oostende uit 3075 

kunstwerken. Een waardevolle deelcollectie vormen de 

334 werken van Ensor en de 148 werken van Spilliaert.

Een hoofddoel van Mu.ZEE moet volgens mij blijven die 

zo rijke collectie zo veel mogelijk te tonen, waarbij alle 

middelen moeten worden ingezet om dat te verwezen-

lijken, zoals thematische tentoonstellingen, een kunst-

stroming, een hommage, een jubileum of gedenkdatum. 

Een van de hoofdargumenten om tot één Museum voor 

Schone Kunsten te komen was immers de enorme ruim-

te waar-

over het 

voormalige 

PMMK be-

schikt. Dat 

die ruimte 

dan ook 

volop benut 

wordt om 

onze rijke 

c o l l e c t i e 

te tonen! 

Naast het 

nieuwe en 

innoveren-

de, het ex-

perimentele 

en het avontuurlijke dient ook het verworvene zijn plaats 

te krijgen, met name het rijke kunstpatrimonium, aanwe-

zig in de drie collecties.

In dit nummer van Pro Luce is de redactie gestart met 

een nieuwe rubriek, gewijd aan belangrijke Oostendse 

beeldhouwers. De eerste in de reeks is Gerard Hol-

mens.

Roland Laridon

Voorzitter

Editoriaal

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

Bloemenhulde Jan De Clerck, zaterdag 5 oktober om 16.30 uur, kerkhof Paster Pype, Nieuwpoortsesteenweg; 

17.30 uur: ontvangst in hotel Bero, Hofstraat 1a, met bespreking van kunstwerken van Jan De Clerck.
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 OOSTENDSE BEELDHOUWERS
 TER ERE (DEEL 1)

Gerard Holmens (1934-1995)

Gerard Holmens is de eerste in een reeks Oostendse 

beeldhouwers die blijvend onze aandacht verdienen. 

Hij werd geboren in Oostende op 29 september 1934. 

Zijn artistieke studies deed hij aan de Academie van 

Schone Kunsten in Oostende, de Academie voor Schil-

derkunst in Antwerpen en Gent. Hij vervolledigde zijn 

opleiding aan ‘La Grande Chaumière’ in Parijs, bij de 

beroemde beeldhouwer Ossip Zadkine. 

In het begin van zijn carrière vertrok Holmens van een 

gestileerde vormgeving. Organisch gestructureerd 

werk was er het resultaat van. Een reis naar Ierland 

bracht hem onder de invloed van het machtige land-

schap dat hem inspireerde tot de creatie van een reeks 

beelden, een cyclus genaamd ‘De stilte’. De voorstel-

ling van ‘De stilte’ gebeurde op 14 augustus 1963, op 

het strand van Oostende, wat toen een originele ge-

beurtenis was. De inleiding werd gebracht door Karel 

Jonckheere. Volgens de kunstenaar was er toen sprake 

van de verticalen van zijn beeldhouwwerken, met de 

horizon en de branding van de zee. Over ‘De stilte’-

cyclus schreef Holmens zelf: “Ik heb noch de schrij-

versgave noch zin om dit, in mijn ogen gaaf werk op 

de een of andere manier of door één of meer woorden 

enigszins te vernielen. Ik kan slechts de raad geven te 

pogen elke gestalte van mij in zich op te nemen en de 

verticalen te laten spreken tegenover de horizonten. In-

dien ik er dan in geslaagd ben de rust te verwekken die 

mijn betrachting was, dank ik hen die het mij mogelijk 

hebben gemaakt.”

Na die cyclus maakte hij abstracte beeldhouwwerken, 

gekarakteriseerd door biomorfe reducties van figura-

tieve vormen. Langzaam kwam hij zo tot zuivere beeld-

houwkunst, gebaseerd op contrasten van holle en bolle 

vormen: een geheel van volumes en holten. 

In 1981 kreeg Holmens de opdracht om in Saoedi-Ara-

bië een reeks monumentale beelden uit te voeren. Daar-

na verhuisde hij naar een dorp in de Franse Pyreneeën, 

waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht in 

het ‘Château du Haget’ in Vieuzos. Daar creëerde hij 

beeldhouwkunst die terugkeert naar de klassieke the-

matiek en figuratie. Gesteund door zijn sterk technisch 

meesterschap heeft hij thema’s behandeld, zoals dood, 

verschrikking, erotiek en noodlot.

Tussen juli en september 1990 had een belangrijke ten-

toonstelling van zijn werken plaats in het Museum voor 

Schone Kunsten in Oostende, onder de titel ‘Beeld-

houwwerken van 1955 tot heden’. In de catalogus 

schreef toenmalig conservator Norbert Hostyn het vol-

gende commentaar: “Holmens’ oeuvre dat anno 1990 

zo’n 600 sculpturen moet omvatten, is gekenmerkt door 

een veelheid van benaderingen, van variëren – op een 

plastische of constructieve idee enerzijds en door een 

constant zoeken naar nieuwe mogelijkheden ander-

zijds. Daarom heeft elke sculptuur een exacte plaats 

binnen zijn artistiek evolutieproces en zijn er geen toe-

gevingen aan herhalingen. Zo ebde de noodzakelijk or-

ganisch gestructureerde stilering weg omstreeks 1964 

en ontstond een reeks beelden in twee materialen, die 

hij ‘parasitaire vormen’ noemde. Vanaf 1965 creëerde 

hij een reeks mobiele steenstructuren. Dit zijn ingeni-

eus geconcipieerde en virtuoos gekapte werken waarin 

een steen in of rond een ander gevangen zit, of waarbij 

de ene op, in of rond de andere hangt én beweegbaar 

blijft.”

De stad Oostende bezit zes beeldhouwwerken van Hol-

mens, waarvan er twee permanent in het centrum van 

de stad opgesteld staan: ‘Hulde aan Léon Spilliaert’ en 

‘Ruimtelijke zelfstandigheid’. De vier andere werken, 

die nu in Mu.ZEE staan, zijn ‘Moeder en kind’, ‘Variaties 

op ovale vorm’, ‘Vrouwentorso’ en ‘Lianen’.

Begin 1995 overleed Holmens aan stoflong in Vichy, 

waarheen hij vanuit de Pyreneeën verhuisd was. Op 12 

januari 1995 had de uitvaart plaats in het Duinenkerkje. 

Nabij het graf van Ensor werd door een talrijk publiek 

afscheid van hem genomen. De schitterende homilie 

werd uitgesproken door de kapelaan van Onze-Lieve 

Vrouw Ter Duinen, Joseph Donnay, lid van de Vrienden. 

De redactie van Pro Luce kreeg van hem de toelating 

om deze homilie te publiceren.

Roland Laridon

 Gerard Holmens, Ode aan Léon Spilliaert - ©Valère Prinzie

 Gerard Holmens, Ruimtelijke zelfstandigheid – ©Valère Prinzie

Oostendse beeldhouwers
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Oostendse beeldhouwers

Homilie bij het overlijden van Gerard 

Holmens

Op de drukke slagader van Oostende, vanaf de termi-

nus van de autosnelweg tot aan de poorten van het Kur-

saal, ontwaart u, als in een waar openluchtmuseum, tal 

van monumentale en prachtige sculpturen van diverse 

beeldhouwers. U ontmoet er vooral twee heerlijke kunst-

werken van onze overleden vriend Gerard Holmens: 

‘Hulde aan Léon Spilliaert’ in het groene gedeelte van 

het Canadaplein en ‘Ruimtelijke zelfstandigheid’ in het 

hellende gazon van het Leopoldpark. Wie even de tijd 

wil nemen om mediterend en genietend rond te wande-

len in het Museum voor Schone Kunsten op het Wapen-

plein, maakt er op weldoende wijze kennis met enkele 

van de mooiste werken van de kunstenaar: ‘Moeder en 

kind’, ‘Variaties op ovale vorm’, ‘Vrouwentorso’, ‘Lianen’. 

Maar ook in Middelheim bij Antwerpen, in Kortrijk, Leu-

ven, in tal van Belgische steden, en tevens in het bui-

tenland, o.a. in Amerika, in Saoedi-Arabië, worden zijn 

onvergankelijke sculpturen bewonderd.

Een authentiek kunstenaar is van ons heengegaan. En 

authenticiteit wordt des te belangrijker naarmate ze in 

onze hedendaagse wereld steeds zeldzamer wordt.

Geboren en getogen in Oostende, tijdens de oorlogs-

jaren verblijvend in Engeland, woonachtig op en ver-

knocht met de Holmenshoeve in Slijpe, op reis en aan 

het werk in Italië en Ierland, in vrijwillige ballingschap in 

de Franse Pyreneeën, overal was Holmens de zoeker 

naar schoonheid, of zoals ik lees bij Oscar Wilde in ‘The 

picture of Dorian Gray’: “Het speuren naar schoonheid 

was het grote geheim van het leven.”

Omringd door tal van vrienden-kunstenaars, sommigen 

reeds gestorven, anderen nog in leven, jaagde hij de 

schoonheid na: kunstenaars van het woord zoals Paul 

Snoeck of Clem Schouwenaars, picturale kunstenaars 

zoals Ensor, Spilliaert, Jan De Clerck, Constant Perme-

ke, een beeldhouwer zoals Stefaan Depuydt vormden 

de kring van medepelgrims op zijn Morgenlandfarht (H. 

Hesse) naar de schoonheid. Hijzelf drukte zich uit, zijn 

hart en zijn ziel, zijn ideeën en emoties, eerst in hout, 

dan in het harde arduin of het onvergankelijke marmer, 

een ziel die vecht met de materie, een geest die wor-

stelt met de stof. “Een beeldhouwer is een dichter die 

muziek schildert”, zeg ik zijn vriend Clem Schouwen-

aars achterna.

Begaafd met een enorme verbeelding, gesteund door 

een superieur technisch vakmanschap, zong hij zijn 

zielenzang in hout en steen, arduin en marmer. Het 

boetseren en kappen zat hem in ziel en vingers; reeds 

als knaapje van 7 jaar kneedde hij figuurtjes. Als wa-

rachtig kunstenaar slaagde hij er steeds in dode mate-

rie te doen verrijzen tot een geestelijk wezen, of hij dat 

nu deed langs figuratieve of abstracte weg, romantisch 

of avantgardistisch.

Hij had een sterke persoonlijkheid, die echter van het 

ene ogenblik naar het andere, onvoorzien en onver-

wacht, kon omslaan van hard naar lief, van gevoelig 

naar kwetsend, van  enthousiast naar terneergeslagen, 

van humoristisch naar melancholisch, waardoor hij niet 

steeds gemakkelijk maar altijd boeiend was.

In 1984, in een brief aan een zieke vriendin, beschrijft 

hij de dood als een feest: “Ik verkeer in de stemming 

van begrafenissen, maar dan niet van tantes, maar van 

mezelf. Ik wil zelf de nodige voorzorgen nemen en ten-

minste erop wijzen hoe mijn kist en mijn lijkwagen eruit 

moeten zien… Doodgaan is een feest, zoals de geboor-

te, twee feesten die niet te verwaarlozen zijn. Doodgaan 

moet men bewust beleven, gedurende de goede mo-

menten van helderheid, en als je gelovig bent, zoals ik, 

kan je er een echt geestelijk festijn van maken.” Of hij 

op het eind van zijn ziekte, onvrijwillig verbannen en ge-

vangen in een Frans hospitaal, vol heimwee naar zijn 

land en huis, gekluisterd op zijn sterfbed, nog zo dacht 

over het mysterie van de dood, is een andere vraag met 

een totaal ander antwoord. De geestelijke vernederin-

gen in het ziekenhuis waren namelijk veel pijnlijker dan 

het erge fysieke lijden en de dood wenkte veeleer als 

een noodzakelijke verlossing dan als een eigenlijk feest.

De idee van de thanatos had trouwens altijd een rol 

gespeeld in zijn kunst, evenals het thema van de eros. 

 Gerard Holmens

 Joseph Donnay, (rechts) met schelpenkunstenaar Luca Del Monte (links)
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Oostendse beeldhouwers

Beminnen en sterven zijn een onlosmakelijk gegeven in 

alle leven en in alle kunst.

Was Holmens een gelovig, een godsdienstig man? 

Was Ensor een godsdienstig man? Zijn wij, gij en ik, 

godsdienstige mensen? Indien de vraag zich verengt 

tot dogmatisme of praktiserende kerkelijkheid, is het 

antwoord, wat Holmens betreft: nee. Indien de vraag 

ten diepste wordt gesteld en het woord religiositeit juist 

vertaald wordt door verbondenheid, intellectuele en af-

fectieve verbondenheid met het diepste mysterie dat 

we God noemen, een onderhuids geloven in een dieper 

verhaal onder het verhaal, indien men in de kunst van 

Holmens – en in alle echte kunst überhaupt – het streven 

ontwaart van de kunstenaar om het onzegbare te zeg-

gen, het onduidelijke te duiden, het ongrijpbare te grij-

pen, het goddelijke te vangen in menselijke woorden, 

vormen en sculpturen, dan was Holmens een oprecht 

gelovig man. Het werk van Holmens is doordesemd van 

deze diepe religiositeit. Daarom bracht hij – naar het 

einde van zijn korte leven toe – zo graag bezoeken aan 

oude kerkgebouwen, waar men het diepe mysterie van 

het leven aanvoelt.

Daarom wordt hij vandaag begraven in deze eeuwen-

oude Duinenkerk, waar de muren gebeden fl uisteren, 

waar generaties biddende, lijdende, zoekende mensen 

zijn voorbijgegaan, waar beeldende kunstenaars hun 

beste talenten hebben weggeschonken, dicht bij het 

graf van Ensor, dicht bij de wiegende duinen, dicht bij 

de ruisende zee.

Holmens is overleden, overgegaan naar de andere oe-

ver van het leven. Sterven is immers: afscheid nemen 

van de tijd, niet van het leven; zichzelf blijven zoals men 

geworden is. Het is het ene mysterie verlaten om het 

andere in te gaan. Het is op het woord van Jezus de 

hoop verwisselen voor de zekerheid dat God ‘liefde’ is.

Aan de liefde van God vertrouwen wij u nu toe, Gerard. 

Gij spreekt nu tot ons met de woorden van Tagore: “Mijn 

laatste groet is voor hen die mij in mijn onvolmaaktheid 

kenden en mij liefhadden.”

Moge de goddelijke kunstenaar uit de zwakke en weer-

barstige materie die elk mens, die ook Holmens is, een 

onvergankelijk geestelijk leven boetseren, een leven vol 

liefde en schoonheid, waaraan nooit meer een einde 

komt.

Joseph Donnay (overleden op  17 februari 2013)

	Matisse

 http://bubblegumpost.com http://bubblegumpost.com
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Kunst & poëzie

Sonnet XCIII, Pierre de Ronsard (1524-1585)

voor Cassandre

De eerste dag van de maand mei, Mevrouw

zag ik in ʼt veldboeket uw mooie ogen,
bruin, liefl ijk, edel, lachend, teerbewogen,
die een blok ijs doen zijn als een fl ambouw.

Die mooie dag herdenkend, gloei ik gauw
en word ik door verliefdheid weer bevlogen.
O hartendoders zonder mededogen
van wie ik in mijn ziel de deugd aanschouw?

O ogen met de sleutel van mijn denken, 
meesters van mij, die enkel hoeven wenken
en mijn verward verstand zal mij ontschieten.

Uw schoonheid raakt mij in mijn hart zozeer,
dat ik wel van hun aanblik moet genieten,
hetzij veel langer, hetzij nimmer meer.
Vertaling: Jan Kal, uit ‘De tweede ronde’, zomer 1992

Keuze gedicht: Roland Laridon

Keuze beeld: Jürgen Raes
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 Mu.ZEE

 Het sterrenalfabet van E.L.T.

Mesens (1903–1971)

Dada en surrealisme in Brussel,

Parijs en Londen
6.7.2013 – 17.11.2013

Een goed bewaard geheim uit het Belgische sur-

realisme! 

Edouard Léon Théodore Mesens (1903-1971), een 

mysterieus en veelzijdig kunstenaar die tot de verbeel-

ding spreekt

Edouard Léon Théodore Mesens was een musicus, 

poëet, uitgever, fotograaf,  kunsthandelaar en -verza-

melaar. Hij was de man die René Magritte zijn interna-

tionale bekendheid gaf en Engeland kennis liet maken 

met het surrealisme. De Roemeense dichter Tristan 

Tzara, de Franse componist Eric Satie en Peggy Gug-

genheim behoorden tot zijn uitgebreide vriendenkring. 

Vanaf 1938 leidde hij als directeur The London Gallery, 

waar kunstenaars als René Magritte, Paul Delvaux, Miró 

en Max Ernst hun werk tentoonstelden.

Maar E.L.T. Mesens zal vooral de geschiedenis ingaan 

als een van de grote surrealistische bezielers en kun-

stenaars uit de toenmalige Belgische en internationale 

kunstscène. Hij speelde een belangrijke rol in de ont-

wikkeling van het surrealisme in België, o.a. dankzij zijn 

relaties met dadaïstische en surrealistische schilders 

en dichters en de vele geschriften die hij publiceerde. 

Zijn werk, hoofdzakelijk collages, bevinden zich zowel 

in publieke als privécollecties.

Een unieke invalshoek van de tentoonstelling

Mu.ZEE stelt de rijke persoonlijkheid van Mesens op 

een originele manier voor:  ze kiest voor een parcours 

dat ingedeeld is volgens de voornaamste steden waar 

de kunstenaar vertoefd heeft.  E.L.T. Mesens ontmoet 

er tijdgenoten: Lee Miller, Henry Moore, Man Ray, Paul 

Klee, Max Ernst, Pablo Picasso, Salvador Dali, René 

Magritte, Paul Delvaux, Yves Tanguy, Amadeo Modi-

gliani, Jozef Peeters, Desmond Morris, Kurt Schwitters, 

Frits Van den Berghe, Paul Eluard en vele anderen. 

 ENSORHUIS

De bode van Ensor: August Van Yper

Sinds 1 december 2012 is August van Yper te gast in 

het Ensorhuis en doet er zijn uitzonderlijk verhaal uit 

de doeken. August Van Yper, of kortweg Guustje ge-

noemd, was jarenlang de trouwe huisknecht van James 

Ensor (zie ook Pro Luce nr. 52, p. 11).

 PERMEKEMUSEUM

Permeke gaat digitaal!

Het Permekemuseum in Jabbeke kan voortaan ontdekt 

worden met de hulp van drie verschillende digitale 

wandelingen.  Via foto’s, fi lmfragmenten, doordenker-

tjes en leuke opdrachten worden Constant Permeke en 

zijn werk opnieuw tot leven gebracht! 'Het meisje met 

het groene strikje' richt zich tot de kinderen tussen 8 en 

12 jaar,  'Tegen de stroming in' is er voor de jongeren 

tussen 13 en 16 jaar.  'Een blik op de collectie' brengt 

een verhaal voor de volwassenen.

Een I-Pad ligt ter beschikking aan de ontvangstbalie 

van het museum, maar je kan ook je eigen tablet, I-Pho-

ne of smartphone  meebrengen en surfen naar  www.

permekemuseum.be. Op de startpagina kan je dan de 

route kiezen! Naar 

aanleiding  van dit 

nieuwe project 'Het 

Permekemuseum 

gaat digitaal' is 

in samenwerking 

met het  kunsttijd-

schrift H ART een 

‘special’ versche-

nen.

route kiezen! Naar 

aanleiding  van dit 

nieuwe project 'Het 

Permekemuseum 

gaat digitaal' is 

in samenwerking 

met het  kunsttijd-

schrift H ART een 

‘special’ versche-

P e r m e k e m u s e u m 

g a at  d i g i ta a l ! 

ipad_permeke.indd   1

 E.L.T. Mesens poserend voor het schilderij van René Magritte « La Clairvoy-

ance » in the London Gallery te London, januari 1937. Foto: Archief voor he-

dendaagse kunst België – Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 

Brussel- Keystone Press Agency. © C. Herscovici - SABAM Belgium 2013

http://www.muzee.be/nl/muzee/tentoonstellingen/verwacht
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 BÉTHUNE EN LOUVRE LENS
 OP 25 MEI 2013

Op die frisse zaterdagmorgen verzamelden zich 49 

doorgewinterde (in beide betekenissen) Vrienden van 

Mu.ZEE voor een zonnige uitstap naar Noord-Frank-

rijk. Eenmaal goed op dreef, heette reisleidster Sonja 

ons enthousiast welkom, zoals altijd doeltreffend en ter 

zake.

Weldra ontmoetten wij in Béthune twee gidsen voor 

een stadswandeling. Onbekend maakt onbemind. 

Het bleek dus een uitstekend idee om deze weinig 

bezochte stad eens grondig te verkennen. Lange tijd 

behoorde Béthune tot het graafschap Vlaanderen en 

op diverse locaties vonden wij de sporen daarvan te-

rug. Zo overheerst vandaag nog een massief belfort 

het marktplein. Tot aan de verwoesting van de stad 

in 1918 stond het ingesnoerd tussen allerlei leven-

dige winkelwoningen. Sindsdien is het een trieste en 

eenzame getuige van de vroegere middeleeuwse be-

drijvigheid. Alleen zijn beiaarddeuntjes bestrooien elk 

kwartier de daken. 

Béthune herrees na WO I in een eigentijdse bouwtrant: 

niet het ‘vieux neuf’ van Ieper, maar volgens de per-

soonlijke visie van de architecten. De markantste van 

deze bouwmeesters bleek Jacques Alleman. Die voel-

de zich geroepen tot de art deco, kenmerkend voor 

de ‘roaring twenties’, maar in het smeedwerk leeft nog 

veel art nouveau uit de Belle Epoque. Een hele gevel-

rij rond de markt verraadt de geest van Alleman, met 

als meesterstuk het imposante stadhuis, waar we een 

kijkje mochten nemen. 

De decoratie van inkom, traphal en trouwzaal overbluf-

te ons gewoon door de geometrische versieringen in 

zachte tinten. We konden sommige verdwenen tech-

nieken weer waarderen, zoals de toepassing van aan-

eengekitte verkruimelde glasplaten onder de plafond-

lichten. Een halve eeuw lang hadden ze als ‘parvenu 

décadent’ weerzin opgewekt. Het herhaalde sterren-

motief en de schelpen verwezen naar de maçonnieke 

opvattingen van Jacques Alleman. In de hal botsten 

we op vier authentieke Vlaamse reuzen, netjes uitge-

dost in kostbare gewaden. In de trouwzaal hangt bo-

ven bruid en bruidegom een schip met een lichtarma-

tuur; de republikeinse Marianne grijnst het trouwpaar 

toe met een wulpse glimlach.

Andere merkwaardige gevels schreef onze welbe-

spraakte gidse toe aan architect Deger, een zogeheten 

volgeling van de regionalistische stijl. In werkelijkheid 

betrof het een eclectisch allegaartje van neostijlen: re-

naissance, barok en klassiek, met en vleugje rococo. 

Dat gevoelen straalt ten volle uit de vormgeving van 

de Sint-Vaastkerk tijdens de wederopbouw. De alom 

bekende onderspannen spitsbogen met bladerkapite-

len steunen op een banaal ontwerp. Alleen de glas-in-

loodramen in art deco zijn het bekijken waard. Weldra 

leidde de charmante gidse ons terug over de markt, 

waar intussen een lallende inzet tot een wild feest-

weekend woedde, waardoor de serene klanken van 

de beiaard overstemd werden.

Hoog tijd dus om ons naar restaurant Bollaert (Vlaam-

se naam) in Lens te begeven. Het is geen geheim dat 

de tafelstonde bij veel senioren het hoogtepunt, zo niet 

het doel van hun uitstap is. De Vrienden stellen zich 

cultureel op een hoger peil, maar omdat ook koken een 

kunst is, genieten zij even gretig van een met artistieke 

smaak bereide maaltijd. We schoven dus gezellig aan 

rond de voor zeven gedekte tafels en nipten vrolijk van 

het aperitief. Dat hielp bij het verorberen van de har-

tige pastei ‘Lapin aux prunes’ (in de ‘Larousse gastro-

nomique’ vermeld als ‘plat national belge’). Kon zo’n 

plak al tellen, dan kende de hoofdschotel ‘pintade à 

la forestière’ alle succes: een smeuïg stukje parelhoen 

aan een bescheiden botje. Een ‘tarte à la bière’ (ook 

weer Vlaams) vulde de gaatjes. Voorzitter Roland be-

reikte nu hogere sferen (door de gulle toemaat wijn?) 

en waagde zich aan een lofrede op Béthune: “… iede-

re gevel apart, ieder straatje apart, lekker eten en drin-

ken apart…” De Vrienden begrepen wel dat ook zij een 

groep apart waren, met een aparte voorzitter. In die 

stemming droomden wij van een tweedaagse herfst- 

reis naar Amsterdam en kregen we echt zin om het 

zwaartepunt van de dagreis te trotseren: het bezoek 

aan het gloednieuwe Louvre Lens.

In het beroemde Parijse Louvre staan kelders en zol-

ders volgestapeld met kunstschatten die zelden te 

bewonderen zijn, bij gebrek aan expositieruimte. Een 

goed idee dus om die te tonen in een ‘succursale’. 

Kan de locatie een vervallen mijnstreek herwaarderen, 

dan bloeit daar nieuwe welvaart. Het ontwerp van Lou-

vre Lens komt uit het brein van het Japanse architec-

tenbureau Sanaa dat hiervoor de prestigieuze Pritze 

Reizen

 Het belfort en links het stadhuis van Béthune
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Price won. Met reden trouwens, want de eenvoudige 

vormgeving in aluminium en glas overweldigt de be-

zoekers. 

Naast de permanente opstelling van historische stuk-

ken uit het Parijse moederhuis biedt Louvre Lens ook 

tijdelijke thematentoonstellingen. Nu hangt er een ver-

zameling schilderijen van onze Vlaamse Rubens. Die 

gingen wij eerst, een beetje trots, bekijken. Onze Peter 

Paul staat inderdaad bekend als overtuigd vormgever 

van de contrareformatie, maar zijn technisch meester-

schap, zijn zin voor organisatie en zijn enorme pro-

ductie gelden ook als symbool voor de veerkracht van 

onze voorouders in duistere tijden. We bewonderden 

heel wat Bijbelse taferelen, maar ook veel mythologi-

sche onderwerpen naast een aantal rake portretten.

Na dit bad in de barokke kleurenweelde bewandel-

den we de zaal met de vaste (maar soms ook wisse-

lende) collectie. Bij de hiëratische faraobeelden paste 

het te bedenken hoe die Egyptische kunstenaars uit 

staalhard porfier zulke delicate figuren konden tove-

ren! In de Griekse beschaving bereikte de voorstel-

ling van het menselijk lichaam de volmaaktheid. Een 

olympisch atleet straalt er in al zijn schoonheid. Jonge 

dames bloosden ervoor en alle heren voelden afgunst. 

Vol verbazing en bewondering liepen we verder via 

de oudheid, de middeleeuwen en de renaissance met 

o.a. een treffend portret van de hand van Rafaël. Een 

laatste extase ondergingen we voor de Marianne van 

Delacroix. In haar revolutionaire onstuimigheid maakt 

ze zeker geen reclame voor de beha-industrie, de hef-

tige drumboy Gavroche zorgt naast haar voor genoeg 

animo!

Met het elan en de warmte van de romantiek geraakte 

ons hart stilaan rijp voor de terugreis naar Oostende.

Marcel Leeuwerck

 100 JAAR ZEESTATION

De aanleg van het Belgisch spoornet bereikte Oosten-

de in 1838. Het eindpunt, een klein houten station, lag 

buiten de stadsmuren op het grondgebied van Stene. 

Het jaar daarop werden de vestingswallen doorbroken 

om het spoor te verlengen en werd een spoorhalte 

aangelegd bij het 

tweede handelsdok. 

Tussen 1840 en 1844 

werd het spoorweg-

station Oostende-

Stad gebouwd en op 

1 juli 1844 plechtig 

ingehuldigd.

Het tweede spoor-

wegstation Oosten-

de-Stad werd ge-

bouwd tussen 1880 

en 1882, aan het 

tweede handels-

dok en het Vander 

Sweepplein (huidige 

Ernest Feysplein).

Met de doorgevoerde urbanisatieplannen en de uit-

breiding van de haven van Oostende werd in de perio-

de 1905-1913 een nieuw majestueus station opgetrok-

ken op de Pakketbotenkaai, het huidige Zeestation.

Dit station werd plechtig ingehuldigd op 1 augustus 

1913, nu 100 jaar geleden.

Het werd vrijwel geheel verwoest tijdens WO I en nooit 

volledig heropgebouwd. Ook tijdens WO II werd het 

station zwaar bescha-

digd.

Nu, in 2013, onder-

gaat het station op-

nieuw een ingrijpende 

renovatie.

Deze thematen-

toonstelling over het 

100-jarige bestaan 

van het Zeestation 

loopt van 15 juni tot 

30 september In het 

Stadsmuseum (Lan-

gestraat 69, 8400 

Oostende). 

Gratis voor de Vrienden

Reizen

 Vol bewondering voor de glasramen in de Sint-Vaast

Stadsmuseum
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 SCHRIJVERS OVER OOSTENDE
 ALS KUNSTSTAD 
Deel 7:  Charlotte Mutsaers over 
Félix Labisse (en Col en Manchette)

Dat Charlotte Mutsaers 

een hechte band heeft 

met Oostende en het 

Oostendse kunstleven, 

kon u al lezen in de vori-

ge aflevering (deel 6, Pro 

Luce nr. 53). Oostende 

speelt een grote rol in 

twee van haar boeken: 

'Koetsier Herfst' (2008) 

dat zich na een eerste 

episode in Amsterdam, 

voornamelijk afspeelt 

in Oostende, alweer in de kersttijd, met o.a. een be-

schrijving van Hotel Polaris op de Groentemarkt, de 

IJslandvaarder Amandine, de nieuwjaarsduik en het 

Oud Kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg. En na-

tuurlijk in 'Zeepijn' (1999), waaruit ik 

in deel 6 al heb geciteerd.

Nog eens uit 'Zeepijn' (p. 153-155) 

heb ik het volgende fragment geko-

zen over Félix Labisse en de legen-

darische figuur Col en Manchette, in 

het verhaal ‘Een kappende vis’:

“Ik ben gek op Ensor. Ik ben gek op 

Spilliaert. Maar met de Oostendse 

schilder Félix Labisse (1905-1982) 

heb ik niet veel op. Toch bezit het 

Museum voor Schone Kunsten een 

schilderij van hem dat me intrigeert. 

Het stamt uit 1964 en draagt de 

fraaie titel 'Bonjour monsieur Ensor'. 

Ensor, die pontificaal in het midden 

staat, wordt daarop geflankeerd 

door Labisse zelf met wie hij goed 

bevriend was en door de legendari-

sche Oostendse figuur Col en Man-

chette. Hoewel Labisse zijn jeugd 

elders had doorgebracht en Ensor 

een Engelse vader had, waren dit 

alle drie echte ‘Oostendse ploaten’, wat Oostendse 

pladijzen (= schollen) betekent. Een term waarmee 

alleen Oostendenaars-in-hart-en-nieren worden aan-

geduid. Op de achtergrond van het trio ziet men dan 

ook de zee. Voor Labisse, die afgezien van een verza-

meling rake schrijversportretten vooral surrealistisch 

getint werk heeft gemaakt waarop vormen van mens 

en dier door elkaar worden gehusseld, is dit schilderij 

opmerkelijk gewoon. Het vreemde zit hem in de tere 

pastelkleuren en vooral in de aanwezigheid van de op-

vallende derde. Waarom heeft Labisse deze vreemde 

snaak in gezelschap van zichzelf en zijn collega Ensor 

geportretteerd? Beschouwde hij hem ook als kunste-

naar (wat hij ongetwijfeld was)? Of als vriend? Of zou 

hij onder de bijzondere kledij van deze Col en Man-

chette, zijn merkwaardige gestiek en zijn gecoiffeerde 

snor een inspirerende hybride hebben vermoed?

Het tragische van Col en Manchette was dat hij aan 

één vissenidentiteit niet genoeg had. Aan al wie het 

wilde horen heeft hij levenslang verkondigd dat hij de 

zoon van Maria-de-Onbevlekte was en zelfs op zijn 

zestigste was hij er nog van overtuigd dat hij nooit ou-

der zou worden dan drieëndertig jaar. Even vissig als 

Christus dus en op precies dezelfde leeftijd doodge-

gaan. Bovendien afkomstig uit dezelfde moeder. Maar 

dan kan het niet anders of deze Oostendse ploate 

moet op Kerstmis geboren zijn! En dan bevindt Beth-

lehem zich aan de Belgische kust. Aha, vandaar dat 

Oostende zo’n rasechte kerststad is, eindelijk begint 

het me te dagen. Daarom een klein eresaluut aan deze 

weltfremde december-vis. (…) De echte naam van Col 

en Manchette luidde August, wat keizerlijker klinkt en 

ook meer recht doet aan zijn eigenzinnige grandeur.

Elke rechtgeaarde Oostendenaar vist, kapt of zit in de 

horeca. Het beroep van visser was voor August uiter-

aard niet weggelegd en kappen 

vond hij te eenzijdig. Daarom werd 

hij kapper – zelf sprak hij trouwens 

liever van coiffeur – met één been 

in de horeca. Van zijn kapsalon had 

hij namelijk tevens een herberg ge-

maakt. (…) Daar kwam nog bij dat 

hij een echt retrotype was dat het 

verdomde om zich neer te leggen 

bij het voortschrijden. Dit bracht 

hem ertoe zich uit te dossen vol-

gens de voorbije mode van de 

belle époque, inclusief een hoog 

gesteven halsboord en twee el-

lenlange manchetten. Aan die 

hagelwitte attributen heeft hij zijn 

spotnaam te danken. En waar-

schijnlijk ook zijn ondergang. (…) 

De Tweede Wereldoorlog heeft hij 

niet overleefd. De Duitsers stuur-

den toen iedereen die ze aan de 

kust niet gebruiken konden, naar 

het binnenland. Voor een vis als hij 

was dat een regelrechte ramp. Daar bleef het niet bij. 

Omdat hij in het binnenland vrienden noch verwanten 

had, werd hij bij wildvreemde mensen in huis gedaan. 

Die dachten dat ze met een krankzinnige werden op-

gescheept en hebben hem zo snel mogelijk in een 

gesticht gedropt. Deze afgang kon hij niet verwerken. 

Voor het einde van de oorlog was hij dood.”

In deel 8 gooi ik het over een andere boeg en citeer uit 

het werk van Omer Vilain over Oostende en bekende 

Oostendse kunstenaars.

Femke Simonis

Varia

	Charlotte Mutsaers

	‘Bonjour monsieur Ensor’, Félix Labisse
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 TENTOONSTELLING :
BONJOUR OSTENDE, OOSTENDE IN
DE INTERNATIONALE KUNST

Ons erelid Xavier Tricot is curator van de zomertentoon-

stelling in de Venetiaanse Gaanderijen die Oostende 

als thema heeft.  Het wordt een toptentoonstelling met 

topwerken uit de stedelijke kunstcollectie, die op de vol-

ledige steun en medewerking van Mu.ZEE kon rekenen.

Sommige namen van steden doen dromen. Sommige 

plaatsen krijgen door hun faam een buitengewone sta-

tus toegedicht. Oostende is zo’n plaats, uitgegroeid tot 

een begrip. De Stad met haar zee, stranden, haven, pro-

menade en architectuur vormde voor menig kunstenaar 

een inspiratiebron: de badstad werd een mythische 

plaats. Oostende als onderwerp van poëzie, romans, 

verhalen, toneelstukken, films, opera’s of stripverhalen. 

Oostende werd ook en vooral veelvuldig geschilderd, 

getekend en gegraveerd door bekende en minder be-

kende Belgische en buitenlandse kunstenaars. De ten-

toonstelling ‘Bonjour Ostende’ geeft een chronologisch 

overzicht van ‘Oostende in de internationale kunst’, met 

een reeks werken uit de 18de tot en met de 21ste eeuw. 

Bij wie haar naam hoort of leest, rijzen beelden op als 

de uitgestrekte Noordzee glorend onder een parelmoe-

ren licht, haar okergele strand, haar vuurtoren, de in- en 

uitvarende boten in de haven, de gezellige drukte op de 

Visserskaai, het massieve casino, het perspectief van 

de Koninklijke Gaanderijen, de monumentale thermen, 

de elegante hippodroom, misschien het carnaval of 

bepaalde cafés, restaurants of hotels. Al deze beelden 

hebben haar gemaakt tot wat ze nu is of schijnt te zijn. 

Oostende zonder de zee is ronduit ondenkbaar, zonder 

de zee was Oostende gewoon onbestaande. De ver-

bondenheid van de Stad met de zee heeft immers haar 

reputatie gemaakt. 

In haar duizendjarig bestaan is Oostende aan de 

Noordzee uitgegroeid van een bescheiden gehucht tot 

de zogenaamde ‘Koningin der Badsteden’. De eerste 

sporen van Oostende zijn te vinden in de 9de en 10de 

eeuw. De geschiedenis van Oostende is er een van ver-

woesting en heropbouw. De Stad is niet meer wat ze 

was en zal dat nooit meer zijn. In 1964 vierde de Stad 

haar duizendjarig bestaan met verschillende festivitei-

ten en een grote tentoonstelling in de Koninklijke Villa. 

Tijdens de laatste vijftig jaar is de Stad onherkenbaar 

veranderd. Sinds een tiental jaren kent Oostende een 

hergeboorte en nestelt ze zich op de culturele kaart van 

Vlaanderen, België en Europa. 

 Kunstenaars in de tentoonstelling

‘Bonjour Ostende’ getuigt daarvan met schilderijen, te-

keningen en gravures van binnen- en buitenlandse kun-

stenaars. De tentoonstelling toont onder andere werken 

van James Ensor, Léon Spilliaert, Constant Permeke en 

Jan De Clerck. ‘Bonjour Ostende’ gaat ook over inter-

nationale kunst en brengt schilderijen van onder meer 

William Turner, Erich Heckel, Edouard Pignon, Leo Ge-

stel, Felix Nussbaum en Heinrich Campendonck naar 

Oostende. 

Martine Meire

Directeur-cultuurbeleidscoördinator

 Opening zomerexpo ‘Bonjour Ostende’. © Daniël de Kievith

Venetiaanse gaanderijen

 BEELDEND OOSTENDE
NAAR HET GELIJKNAMIGE BOEK
VAN NORBERT HOSTYN
(deel 3: kunstenaars geboren na 1960)

Deze derde in een reeks van vier tentoonstellingen die 

een hommage willen brengen aan Oostendse schil-

ders, loopt nog tot 26 september 2013 in het revalida-

tieziekenhuis BZIO – IMBO, Zeedijk 286, Oostende-

Mariakerke (vrije toegang). De volgende kunstenaars 

komen aan bod: Yves Beaumont, Erwin Cattoor, Bri-

gitte Claeys, Jan Deconynck, Steven Devolder, Niels 

Ketelers, Chris Vanderschaeghe, Glenn Vandesande 

en Yves Velter.

Varia
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In juli en augustus 20213 organiseert de gemeente Ich-

tegem als zomerevenement ‘Zomer Ichtegem: kunst en 

tuinen’. Hieraan werken twee van onze leden-kunste-

naars mee; Mia Moreaux en Willy Bosschem.

 MIA MOREAUX 
Beeldentuin: tentoonstelling van beelden en schilde-

rijen (Steffen Christensen, Jeffrie, Arno Kuppens, Eddy 

Walrave, Erik Petit, Jos Kuppens, Pieter Baes, Kazan). 

Vernissage op zondagnamiddag 7 juli, en gratis toe-

gankelijk op elke zaterdag, zondag en maandag in juli 

en augustus tussen 14 en 18.30 uur. Adres: Eernegem-

sestraat 120, 8460 Oudenburg-Westkerke. Meer info: 

www.miamoreaux.com

 WILLY BOSSCHEM
Hij is met zijn schilderijen te gast bij beeldhouwer Irénée 

Duriez (Oude Melkerij, Keibergstraat 6, 8480 Ichtegem). 

De tentoonstelling (open atelier en beeldentuin Duriez) 

is gratis toegankelijk van 6 juli t.e.m. 26 augustus op 

zaterdag, zondag en maandag tussen 14 en 18.30 uur. 

Meer info: www. ireneeduriez.be

Nog twee andere leden-kunstenaars stellen tentoon.

 RICHARD TAECKE
Laureaat provinciale wedstrijd schilderkunst van het 

Vermeylenfonds 2012 (zie ook Pro Luce nr. 53) stelt ten-

toon in het VLC-Oostende, Kazernelaan, van 7 juli t.e.m. 

1 september 2013

 FRED MAËS
Zijn kortfilm ‘African Dreams’ wordt van 7 juli t.e.m. 31 

augustus 2013 vertoond in het Museum voor Midden-

Afrika, Tervuren, in het teken van ‘ingeblikte museum-

blikken’

Leden-kunstenaars stellen tentoon

Ensoriana

Als voorproefje op de lezing die ons bestuurslid en 

erearchivaris dr. Jacques Mertens op zondagvoor-

middag 13 oktober 2013 om 10.30 uur zal houden in 

Mu.ZEE, volgt hier alvast een kleine inleiding tot die le-

zing. In de komende nummers van Pro Luce zal de ge-

hele lezing in fragmenten gepubliceerd worden in deze 

rubriek Ensoriana.

 ENSOR EN HET OOSTENDSE
 SOCIALE LEVEN VAN ZIJN TIJD

De titel van mijn lezing was oorspronkelijk ‘Het sociale 

leven ten tijde van Ensor’, maar ik verkies de Meester 

centraal te plaatsen en niet het sociale leven van zijn 

tijd. Ik wil namelijk niet onderzoeken wat het sociale le-

ven ten tijde van Ensor was, maar wel hoe hijzelf tegen 

het sociale leven aankeek.

Wat moeten wij onder ‘sociale leven’ verstaan? We 

spreken af het te beschouwen als ‘de wijze waarop de 

mens in de mensengemeenschap leeft’. Dit impliceert 

dat er talloze aspecten zijn in het begrip ‘sociale leven’, 

gaande van politiek, over economie en levensstandaard 

tot cultuur. Het zijn zoveel draden die de wijze bepalen 

waarop een persoon leeft binnen de kleinere of grotere 

gemeenschap waar hij deel van uitmaakt. 

Het sociale leven van een persoon verloopt volgens 

concentrische kringen waarvan hij het middelpunt 

is: zijn familie, zijn stad, zijn land, de wereld. Ook via 

concentrische kringen van de levenssfeer waarin hij 

zich beweegt: kunst voor Ensor (binnen zijn stad, zijn 

land…) Wij vinden hiervan tal van voorbeelden in zijn 

schilderijen en in zijn geschriften. 

Van de belangstelling voor de meer algemeen gebruikte 

term ‘sociaal leven’ (wat reilt en zeilt in de maatschap-

pij in het algemeen) vinden wij bij Ensor weinig sporen, 

behalve misschien in zijn vroegste werk.

Ensor werd in 1860 geboren in Oostende en overleed 

er in 1949. Dit lange leven strekt zich uit over 89 jaar. 

Het geografische kader waarin Ensor alles beleeft, is  

Oostende (en in veel mindere mate Brussel, Antwerpen 

of Luik).

 Beeldentuin, Mia Moreaux.
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drukkerijen

De titel van de tentoonstel-
ling, ‘Bonjour Ostende’, ver-
wijst naar het betoverende 
olieverfschilderij uit 1927 
van de Vlaamse schilder 
Floris Jespers. Het werk is  
op de tentoonstelling te be-
wonderen.
Tijdens de zomers van 
1926 en 1927 verblijft de 
Vlaamse schilder en grafi-
cus Floris Jespers (1889-
1965) aan de Belgische 
kust.  Hij weet zijn fascina-
tie voor strandgezichten 
met baders en spelers in 
zijn werk te integreren en een sfeer van de ‘roaring twenties’ op 
te roepen.
In zijn werk botsen alle strekkingen van de avant-garde tegen el-
kaar op. Begin jaren twintig evolueert de schilderkunst van Floris 
Jespers naar het constructivisme en schildert hij ook abstracte 
werken, maar steeds blijft het figuratieve domineren.
In het voorjaar van 2005 bracht het toenmalige P.M.M.K. een retro-
spectieve van de kunstenaar.

Martine Meire
Directeur-Cultuurbeleidscoördinator
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