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 CHRONOLOGISCH OVERZICHT

 ACTIVITEITEN 

 woensdag 2 oktober 2013
19.30 uur: BZIO. Beeldend Oostende (deel 4): meer 

info op p. 3

 zaterdag 5 oktober 2013
Bloemenhulde Jan De Clerck, i.s.m. de Vrienden van 

Jan De Clerck

16.30 uur: kerkhof Paster Pype, Nieuwpoortsesteenweg

17.30 uur: hotel Bero, Hofstraat 1a. Bespreking van 

twee kunstwerken van Jan De Clerck door erelid Xavier 

Tricot

 zondag 13 oktober 2013
10.30 uur in Mu.ZEE (3e verd.): dr. Jacques Mertens 

over ‘Ensor en het Oostendse sociale leven van zijn tijd’ 

(meer info in Pro Luce nr. 55, p. 11)

 zondag 20 oktober 2013
10.30 uur in Mu.ZEE (3e verd.) i.s.m. UPV: prof. David 

Gullentops over Jean Cocteau

 woensdg 23 oktober 2013
Atelierbezoek Willy Bosschem, Mutoh om 15 uur (meer 

info op p. 4)

 weekend 23-24 november 2013
Tweedaagse museumreis naar Amsterdam met bezoek 

aan het Stedelijk en Rijksmuseum: meer info rubriek 

Reizen op p. 7

 zondag 1 december 2013
10.30 uur in Mu.ZEE (3e verd.) i.s.m. UPV: VRT-journalist 

Jef Lambrecht (curator expo in Mu.ZEE, zie p. 10) over 

het plastisch-picturale werk van Hugo Claus

 zondag 7 december 2013
15 uur: inhuldiging plaquette Maurice Boel en Raoul 

Servais aan hun ateliers in de Vlaanderenstraat, naast 

het Ensorhuis (n.a.v. de 100ste geboortedag van Mau-

rice Boel). Zie ook p. 12, rechterkolom

 zaterdag 14 december 2013
14.30 uur: bezoek aan de Collectie Vanmoerkerke 

(meer info rubriek Atelierbezoek op p. 5)

Editoriaal

Een vereniging wordt ernstig genomen en bezit inspiratie 

en uitstralingskracht op basis van haar werking. Een 

werking die tot uiting komt, enerzijds in haar denkwerk 

en inspiratiekracht en anderzijds in de activiteiten die ze 

organiseert.

Het bewijs dat onze vereniging bloeit, vindt u in de lijst 

hieronder met een chronologisch overzicht van onze 

activiteiten en manifestaties, sommige in samenwerking 

met andere verenigingen. Ieder lid van de Vrienden 

vindt er zijn of haar gading. Ze zijn ook de uitvoering 

van de doelstelling van onze vereniging, met name: de 

belangstelling voor kunst en cultuur bevorderen, met als 

brandpunt: de WERELD van Mu.ZEE.

Op al deze activiteiten wordt u dan ook talrijk verwacht.

namens de Raad van Bestuur van Vrienden van Mu.ZEE

Roland Laridon

voorzitter

BUREN BIJ KUNSTENAARS
In West-Vlaanderen stellen op vrijdag 18, zaterdag 19 

en zondag 20 oktober 2013 honderden amateurs en 

professionelen hun atelierdeuren open voor het grote 

publiek. De deelnemende kunstenaars laten je kennis-

maken met hun artistieke creaties. Het aanbod is zeer 

gevarieerd: beeldhouwkunst, design, fotografie, glas, 

grafiek, grafische vormgeving, juweel, keramiek, kalli-

grafie, multimedia, schilderkunst, tekenkunst, textiel…  

Een aantal van onze leden neemt ook deel!  Meer infor-

matie op www.burenbijkunstenaars.be.

WERNER WATTY
Deelname aan de ‘15de Biënnale Hedendaagse Kunst’ 

in het Kasteel van Poeke, Aalter, van 4 t.e.m. 13 oktober.  

Van 5 oktoer t.e.m. 3 november : najaarstentoonstelling 

in Kunsthuis ApArt, Driemasten 99 in Wevelgem (Gul-

legem).

Leden-kunstenaars stellen tentoon
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VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP • VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP

Wij roepen u op om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2014.

Wij garanderen u een even boeiend en veelzijdig programma als in 2013, onder meer door de samenwerking met 

Mu.ZEE .

De lidgelden bedragen nu:

• Jeugd (tot 22 jaar): 15 euro • Individueel lid: 28 euro • gezin, samenlevingstarief 45 euro

• steunend lid: 50 euro • sponsor: 150 euro 

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

BE16 0012 0908 3374p.a. Albatrosstraat 108400 Oostende

 BEELDEND OOSTENDE

NAAR HET GELIJKNAMIGE BOEK

VAN NORBERT HOSTYN
(deel 4: slottentoonstelling)

Deze vierde en laatste in een reeks tentoonstellingen 

die een hommage willen brengen aan Oostendse 

schilders, wordt op 2 oktober om 19.30 uur geopend 

in het revalidatieziekenhuis BZIO - IMBO, Zeedijk 286, 

Oostende-Mariakerke (vrije toegang).

De volgende kunstenaars komen aan bod: Kari Bert, 

John Blommaerts, Roger Cools, Jan De Clerck, Reg-

nier De Herde, Lizette De Koker, Natasja Delanghe, 

Gilberte Deleger, Rosette Deleu, Werner Edebau, 

Franciney, Daniel Hardyns, Valeri Konevin, Miriam 

Maes, Mia Moreaux, Eddy Pintelon, Gigi Praet, Thiery 

Saey, Antoine Schyrgens, André Sorel, Gustaaf Sorel, 

Jacky Tavernier, Sandra Vanblaere, Liliane Vanden-

broucke, Gustaaf Vanheste, Robert Vanheste, Redgy 

Van Troost, Marcel Verdren, Arlette Vereecke, Domini-

que Vertenten en Yasmina. 

Voorstelling kunstenaars door Roland Laridon.

Varia

Wat krijgt u nu al?

Jaarlijks is er eind februari de Algemene Jaarvergadering met onder meer de altijd zeer gesmaakte feesttoespraak 

door de voorzitter, met muzikale omlijsting, receptie en feestmaal. 

Een ander topmoment is de Garden Party, begin juli, in de Venetiaanse Gaanderijen, na een geleid bezoek aan de 

tentoonstelling van dat moment.  Het is een ontmoetingsmoment bij uitstek, rijkelijk voorzien van drank, geserveerd 

door de bestuursleden (bij slecht weer binnen).

En wat bieden wij u nog?

• Ons driemaandelijks tijdschrift Pro Luce, met nieuws over kunst en cultuur in Oostende
• Onze museumreizen: twee à drie per jaar, perfect georganiseerd door Sonja Geeraerts
• Bezoek aan privécollecties (Collectie Vanmoerkerke, Herbert Foundation…)
• Gratis atelierbezoeken (Willy Bosschem in 2013)
• Gratis toegang tot alle tentoonstellingen in Mu.ZEE en uitnodiging voor de opening ervan 
• Gratis toegang tot het Stadsmuseum, het Ensorhuis en het Permekemuseum
• 10% korting bij boekhandel Corman

Wat komt daar nog bij door de overeenkomst met de Raad van Bestuur van Mu.ZEE?

• Uitnodiging voor minstens één nocturne per jaar, met receptie, aangeboden door Mu.ZEE
• 10% korting op aankopen in de museumshop 
• Uitnodiging voor lezingen, symposia en allerlei nevenactiviteiten van de Vrienden in Mu.ZEE

Kortom, u verdient uw lidgeld dubbel en dik terug met ons rijke aanbod aan activiteiten! Daarom blijven wij u graag 

als lid verwelkomen in 2014.

Het bestuur

U
W

 L
E

D
E

N
V

O
O

R
D

E
E

L
 I

N
 2

0
1

4



4 WWW.VRIENDENMUZEE.BE

 INTERVIEW MET

 LEDEN-KUNSTENAARS:

 WILLY BOSSCHEM

Willy Bosschem (° 1930, Gent) is de derde kunstenaar, 

stichtend lid van de Vrienden, aan wie ik in deze reeks 

telkens dezelfde vijf vragen voorleg. Eerder al kwamen 

aan bod: Fred Maës en Werner Watty. Ook ditmaal is 

er weer een atelierbezoek aan het interview verbonden, 

maar nu iets uitgebreider. Dat komt omdat Willy Bos-

schem meer wil doen dan herhalen wat hij de Vrienden 

al heeft verteld tijdens het geleid bezoek op 18 april 

2013 aan zijn tentoonstelling in de Venetiaanse Gaan-

derijen.

Atelierbezoek bij Willy Bosschem
op woensdag 23 oktober 2013 tussen 15 en 17 uur 
Het atelier bevindt zich in de gebouwen van het Japanse 

printbedrijf Mutoh, Archimedesstraat 13, 8400 Oos-

tende. Bij het binnenrijden van het bedrijfsterrein is het 

de eerste blauwe poort rechts. Daartegenover is er vol-

doende parkeerplaats.

Programma
Na een rondleiding door het atelier volgt er bij Mutoh 

een demonstratie van digitale prints op groot formaat. 

Ook zullen we Willy Bosschem zien werken aan een van 

zijn zwart-witportretten. Daarna krijgen de Vrienden een 

glaasje aangeboden van Mutoh.

Aantal bezoekers: max. 25
Eventueel afspreken om samen te rijden met Vrienden, 

in het bezit van een auto.

Aanmelden tot maandag 21 oktober
bij Femke Simonis: tel. 059 80 45 11

of per mail: femke.simonis@skynet.be

 “Iets aan de man brengen doe je niet alleen”
Ik ontmoet Willy Bosschem bij Mutoh in zijn atelier, in 

een grote hangar. 83 is hij intussen, maar nog altijd even 

vitaal, energiek en creatief, vol ideeën die garant staan 

voor de diversiteit in zijn werk. In de afgelopen jaren 

kwam Willy Bosschem nog volop in het nieuws, onder 

meer met zijn project ‘Met kunst aan tafel’, in samenwer-

king met de Oostendse horeca en toerisme Oostende. 

Net als bij vele andere projecten heeft hij hierbij zijn 

collega-kunstenaars betrokken, want “iets aan de man 

brengen doe je niet alleen”. In 2010 beschilderde hij de 

inkomsthal van een Oostendse residentie die zijn naam 

draagt. En nog dit voorjaar kreeg hij in de Venetiaanse 

Gaanderijen een prachtige overzichtstentoonstelling. 

Hoewel Willy Bosschem geboren is in Gent, heeft hij 

zijn artistieke loopbaan en zijn beroepsleven groten-

deels doorgebracht in Oostende. Dat komt omdat hij in 

zijn leven altijd “op het juiste moment de juiste persoon” 

heeft gevonden. Dat komt meermaals tot uiting in het 

interview. "Ik voel me Oostendenaar", zegt hij.

 Wanneer bent u zich bewust geworden van uw  
talent en hoe hebt u het ontwikkeld?

‘Eigenlijk door stom toeval. Mijn tekenleraar in het mid-

delbaar onderwijs moedigde mij aan om een opleiding 

aan Sint-Lucas Gent te volgen. Daar stond ik voor de 

keuze plastische kunsten. Er bleek van alles toe te 

behoren: beeldende kunst, tekenen, binnenhuisar-

chitectuur, keramiek en publicitair tekenen. Als 16-ja-

rige gooide ik me in al die aspecten, in een opleiding 

die zeven jaar zou duren, in dag- en avondonderwijs. 

En laat ik dan meteen in 1946 de eerste prijs winnen 

tijdens een affichewedstrijd van de Gentse jaarbeurs! 

Als jobstudent leerde ik op die beurs trouwens heel snel 

en efficiënt werken in de uitvoering van opdrachten.

Mijn militaire dienst bij de zeemacht heeft mijn verdere 

leven getekend, want daar maakte ik op de educatieve 

dienst kennis met de journalist Raymond Huilmand. 

Ik maakte een cartoon en hij vroeg of hij dat cartoon 

mocht gebruiken als illustratie bij een van zijn artikels. 

Hij bracht me in contact met Dries Van Damme, hoofd-

redacteur van ‘De Zeewacht’, die mij in 1953 een stage 

van drie maanden voorstelde bij het Casino-Kursaal in 

Oostende, bij de dienst publiciteit en decoratie. Die drie 

maanden zijn uitgegroeid tot maar liefst 55 jaar, tot aan 

mijn pensioen. Eerst werd ik chef van de dienst publici-

teit en 12 jaar later directeur pers en public relations. Ei-

genlijk heb ik in mijn leven het grote geluk gehad om op 

het juiste moment de juiste persoon te vinden, wat mij 

in mijn artistieke ontwikkeling enorm geholpen heeft. Ik 

zeg altijd: “relaties moet je gebruiken, niet misbruiken”.’

 Welke kunstenaars en kunststromingen hebben u 
het meest beïnvloed in uw carrière?
‘Drie kunstenaars samen hebben mijn werk beïnvloed. 

In de eerste plaats is dat de Britse schilder van ab-

stract-figuratief werk, Ben Nicholson. Je vindt zijn ge-

abstraheerde vormen terug in mijn werk dat ook een 

combinatie vormt van abstract en figuratief. Voorts be-

wonder ik het speelse en de spontaniteit in het penseel 

van Alechinsky. En ten slotte Picasso. Waarom? Ik wil 

me absoluut niet vergelijken met Picasso, verre van, 

maar ook hij brengt diversiteit in zijn werk, met zijn vele 

–ismen die hij heeft uitgeprobeerd. En ook hij heeft met 

diverse andere kunstvormen gewerkt: grafiek, keramiek 

en beeldhouwkunst. In ‘Guernica’, mijn lievelingswerk 

van Picasso, vind ik alle elementen terug van de drie 

kunstenaars die ik hier net vermeld heb. En ondanks 

mijn diversiteit heb ik van kunstcriticus Hugo Brutin ooit 

het compliment gekregen dat ik nooit plagiaat heb ge-

pleegd van mijn eigen werk.’

 Hoe vindt u uw stijl geëvolueerd in de loop der jaren?
‘Ik heb geëxperimenteerd met ‘smoke art’, een tech-

niek met roet als schildersmateriaal, Ik ben er in feite 

de uitvinder van, maar ik ben ermee gestopt omdat het 

te ongezond was en ik een duur afzuigsysteem in mijn 

atelier zou moeten installeren. Bovendien was het een 

te beperkte zwart-wittechniek, want ik slaagde er niet in 

Atelierbezoek
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om met gekleurd roet te werken en dus moest ik toch 

terugvallen op de klassieke kleurtechnieken.

Maar je kan zeggen dat mijn stijl geëvolueerd is met 

mijn functies bij het Casino-Kursaal. Ik was 23 toen ik er 

mijn loopbaan begon als chef publiciteit. Ik heb naast 

mijn teken-, schilder- en grafisch werk ook postzegels 

en honderden 

affiches ontwor-

pen, beroeps-

halve. Maar 

mijn beroep was 

mijn hobby en 

zo evolueerde 

ik mee met mijn 

beroep. In mijn 

functies bij het 

Casino-Kursaal 

kwam ik in con-

tact met grote 

namen die vele 

deuren voor mijn 

projecten heb-

ben geopend. 

Ik kon daardoor 

een hele reeks 

tentoonstellin-

gen organiseren 

met internatio-

naal bekende 

kunstenaars. Het was een rijk leven dat me gerijpt heeft, 

maar dat me zeker niet rijk heeft gemaakt, omdat ik in 

mijn functie als chef pr nooit in zee ben gegaan met een 

galerie.  Bovendien werd ik in 1978 benoemd tot direc-

teur van de Stedelijke Kunstacademie van Oostende, 

een functie die ik tot aan mijn pensioen in 1995 heb 

uitgeoefend. Ik was er de opvolger van Gustaaf Sorel. 

Omdat ik deze directeursfunctie combineerde met een 

gedeeltelijk behoud van mijn functie bij het Kursaal, 

maakte ik dagen van 15-16 uur per dag. Aan de kunst-

academie heb ik het aantal leerlingen tussen 1978 en 

1995 gebracht van 139 naar 970. Ik heb er veel ateliers 

opgericht en allerlei randactiviteiten georganiseerd.’

 Aan welke exposities behoudt u de beste herin-
neringen en waarom?
‘Ik heb door mijn vele relaties heel wat exposities gehad 

in binnen- en buitenland, maar vreemd genoeg blijven 

de twee meest recente grote tentoonstellingen me het 

beste bij. Dat is in de eerste plaats mijn expo in het Staf 

Versluyscentrum in Bredene, in 2008. Waarom? Omdat 

ik daar voor het eerst de kans kreeg om alle aspecten 

van mijn werk, in al zijn diversiteit te tonen. En vervol-

gens mijn tentoonstelling in de Venetiaanse Gaande-

rijen, dit voorjaar. Ik 

kreeg er een mooie 

ruimte op een 

prachtige locatie 

voor een expo die 

meer dan driedui-

zend bezoekers 

heeft getrokken. 

Goed, 60% daar-
van is misschien 

toerist, maar ik 

kon er een fijne 

selectie uit mijn 

werk tonen, van 

in mijn studenten-

tijd tot mijn meest 

recente werk ‘Eu-

ropa’. Kortom, een 

mooie overzichts-

tentoonstelling, bij 

het binnenkomen 

al prachtig gepre-

senteerd met een 

fotocollage van al mijn expoaffiches en met foto’s van 

mijn ontmoetingen met beroemdheden, dankzij mijn 

functie bij het Casino-Kursaal.’

 Wat is uw favoriete werk dat u de Vrienden in Pro 
Luce wilt tonen en waarom?
‘Dat is voor mij ‘Dansende vrouw’ uit 1985. Waarom? 

Omdat in dit kleurrijke werk de kenmerken van de drie 

door mij bewonderde kunstenaars tot uiting komen: 

het geabstraheerd-figuratieve van Ben Nicholson, de 

speelse bewegingen van Alechinsky en de spontane 

picturale elementen van Picasso. Een bezoeker zei me 

trouwens dat hij ‘Dansende vrouw’ het mooiste werk 

vond dat ik begin dit jaar in de Venetiaanse Gaanderijen 

getoond heb. Dat beaam ik.'

Femke Simonis

Atelierbezoek

 Willy Bosschem, Dansende vrouw (1985), Acryl op doek, 130 x 180 cm.

Atelierbezoek

 VANMOERKERKE-COLLECTIE

14 DECEMBER OM 14.30 UUR

Adres: Oud Vliegveld 10, 8400 Oostende

Samenkomst op het Mispelplein tussen 14 en 14.30 uur.

Het betreft een van de grootste collecties hedendaag-

se kunst in België.

Rondleiding door curator Joost Declercq 

Inschrijven voor 1 december 2013 op rekening

BE16 0012 0908 3374 - Prijs: 10 euro
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 OOSTENDSE BEELDHOUWERS

 TER ERE (DEEL 2)

Oscar De Clerck (1892-1968)

De Oostendse en Belgische beeldhouwer Oscar De 

Clerck is het best bekend voor zijn portretbustes en 

voor zijn monumentale en decoratieve sculpturen. Werk 

van hem wordt bewaard en is te bewonderen in musea 

in binnen- en buitenland. 

Dit jaar kwam Os-

car De Clerck bij-

zonder voor het 

voetlicht naar aan-

leiding van een ten-

toonstelling van zijn 

ontwerptekeningen 

en zwartkrijttekenin-

gen, onder de titel 

‘Schetsen van een 

beeldhouwer’ in het 

prenten- en tekenin-

genkabinet van het 

Museum M van de 

stad Leuven. Die 

tentoonstelling liep 

van 14 maart t.e.m. 

30 juni 2013. Waar-

om in Leuven? Om-

dat hij aldaar vanaf 1934 docent was aan de Kunstaca-

demie en van 1945 tot oktober 1958 directeur.

In het nummer van Pro Luce van juli-september 2001 

verscheen een bijdrage van Norbert Hostyn over Jan 

De Clerck en zijn broer Oscar. Over deze laatste schreef 

de toenmalige conservator Hostyn het volgende: ‘Oscar 

De Clerck werd de eerste Oostendse beeldhouwer met 

faam, maar na 1914 verliep zijn carrière volledig buiten 

zijn geboortestad. Hij was een notoir vertegenwoordi-

ger van het art deco in de Belgische beeldhouwkunst, 

een typisch interbellumbeeldhouwer die alle genres 

beheerste. Oscar De Clerck koos eerst voor een oplei-

ding in de zeevaartkunde, maar gaf die op om leerling 

te worden aan de Gentse Academie (1909-1913). Wat 

hem motiveerde is niet duidelijk, maar misschien was 

het wel de artistieke geest thuis, dit door de activiteiten 

van zijn broer Jan, schilder, en zijn broer Georges, viool-

virtuoos. Ook kwamen er thuis veel kunstenaars over de 

vloer, onder anderen vader en zoon Permeke. Maar het 

blijft gissen. In november 1908 – nog voor zijn studie-

tijd dus – was hij medestichter van de ‘Cercle Artistique 

d’Ostende’ in het ouderlijk huis in de Edith Cavellstraat. 

Zijn leraar in Gent was Felix Metdepenningen. In 1913 

verliet hij de Academie met schitterende eindresultaten. 

Hetzelfde jaar stelde hij drie portretsculpturen tentoon 

in het Salon van de Nieuwpoortse Kunstkring. Oscar 

De Clerck richtte een atelier in, in de voormalige ge-

bouwen van de Oostendse Burgerwacht in de Hippo-

droomstraat. Zijn werk stond – even nog – onder invloed 

van het impressionisme van Rodin en Wouters, maar 

in 1913 nog trok hij tijdens de Wereldtentoonstelling 

in Gent de aandacht met een modernistische fontein-

sculptuur ‘Vogelzang’. '  

Bij het uitbreken van de oorlog vluchtte Oscar met de 

rest van het gezin naar Engeland. Via Engeland be-

landde hij in de Verenigde Staten, waar hij decoratieve 

sculpturen uitvoerde voor diverse tentoonstellingspavil-

joenen. Er ontstonden ook portretten, onder andere dat 

van de dirigent Leopold Stokowski. 

Na de oorlog 

was De Clercks 

stijl volledig ont-

wikkeld tot een 

meer geblokte, 

kubistisch-geo-

metrische vor-

mentaal in de 

geest van het 

art deco. Oscar 

De Clerck expo-

seerde tijdens 

het interbellum 

veelvuldig in 

binnen- en bui-

tenland. Vanaf 

1934 werd hij 

aangesteld als 

docent Levend 

model en ana-

tomie aan de 

Academie van Leuven. In 1937 kreeg hij van de stad 

Leuven de opdracht een beeld te maken voor het tuin 

van de toenmalige Stadsbibliotheek. Het werd het 

beeld ‘De heropstanding van Leuven of de menselijke 

krachtsinspanning’. Het is nu nog te bewonderen rechts 

van de zuilengalerij die de ingang vormt van het hui-

dige Museum M.

Mu.ZEE bezit vier beelden van Oscar De Clerck, met 

name ‘Visser’, een brons uit 1920 (65 x 22 x 22 cm), ‘De 

ontaarde’, een brons uit 1935 (47 x 24 x 21 cm), ‘Homo 

sum’, een gips uit 1914 (65 x 88 x 62 cm) en ‘Memoriaal 

Edmond Lapon’, een hulde aan de Oostendse musicus 

Lapon, in 1927 onthuld in het Leopoldpark, maar nader-

hand overgebracht naar de inkomsthal van het Muziek-

conservatorium in de Romestraat.

Oscar De Clerck behoort met recht en reden tot de 

grote vernieuwers van de Belgische beeldhouwkunst 

na 1914-1918, in de geest van het kubisme en het art 

deco.

Roland Laridon

 ‘De visser', 1920, brons, 65x22x22 cm

 ‘De ontaarde', 1935, brons, 47x24x21 cm

Oostendse beeldhouwers
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 Rijksmuseum Amsterdam - © www.artlistings.nl

 Stedelijk Museum Amsterdam - © www.nederlandsdesign.com

Reizen

 23 EN 24 NOVEMBER:

 TWEEDAAGSE REIS AMSTERDAM

 BEZOEK STEDELIJK MUSEUM,

    RIJKSMUSEUM

    VAN GOGH MUSEUM (facultatief)

 Vertrek op zaterdag 23/11 om 7.30 uur aan de Vis-

serijschool met de bus van Car Lines

Koffiestop onderweg

 

 Aankomst om 11.15 uur in Amsterdam, in de omge-

ving van het Museumplein

Vrije tijd om de omgeving te verkennen en te wandelen 

naar het Leidseplein voor een snack

 14.30 uur:  Bezoek aan het Stedelijk Museum: een 

museum voor klassiek-moderne en hedendaagse 

kunst, opgericht in 1874. Sinds 1895 gevestigd in de 

Paulus Potterstraat, aan het Museumplein waar ook het 

Rijksmuseum en het Van Gogh Museum zich bevinden. 

Oorspronkelijk ontwerp: architect Adriaan Willem, op-

getrokken in neorenaissancestijl.

In 2004 werd het gesloten voor renovatie en op 22 sep-

tember 2012 heropend. Voor het nieuwe museum werd 

het architectenbureau Benthem Crouwel gekozen, zo-

wel voor de renovatie als de opbouw. Het opvallende  

ontwerp wordt ook "de badkuip" genoemd.

De collectie omvat 90000 objecten uit verschillende 

disciplines. Zwaartepunten vormen De Stijl, het Bau-

haus, popart en Cobra. Later wordt daar hedendaagse 

kunst, fotografie en design aan toegevoegd. Er zijn 

ook oudere neo-impressionistische werken van o.a.  

Cézanne en Van Gogh.

Van 19 oktober 2013 tot 2 februari 2014 loopt de ten-

toonstelling Kazimir Malevitch en de Russische avant-

gardisten ( voor ons mooi meegenomen).

Nadien vrije tijd of een bezoek aan het Van Gogh Mu-

seum (facultatief)

 18 uur: Vertrek naar het hotel voor overnachting en 

avondmaal

Het hotel is het Dutch Design Hotel Artemis, met 256 

designkamers (grote ramen, natuurlijke materialen en 

kleuren). Er is tevens een bar De Stijl.

Zondag 24 november 

 08.00 uur: Ontbijt

 09.30 uur: Vertrek naar het Museumplein

 10 uur: Bezoek Rijksmuseum

Het is het belangrijkste en grootste museum van Ne-

derland. 200 zalen bieden een overzicht van de Neder-

landse kunst en geschiedenis.

De collectie omvat:

Schilderijen (een overzicht van de 15e-eeuw tot 1900, 

met de nadruk op de 17e- eeuwse Hollandse Meesters)

Beeldhouwwerken en kunstnijverheid (meubels, kera-

miek, glas en textiel)

Aziatische kunst: overzicht van Chinese, Japanse, 

Indiase en Indonesische kunst

Enkele hoogtepunten in de schilderkunst zijn:

Rembrand Van Rijn "De Nachtwacht"

Johannes Vermeer  "Het Melkmeisje"

Jan Steen "De burgemeester van Delft en zijn dochter"

In 1885 verhuist het museum naar zijn huidige locatie.

Het werd ontworpen door architect P.J.H. Cuypers in 

gotisch-renaissancestijl. Het heeft veel verbouwingen 

ondergaan, maar de grootste startte in 2003 en eindig-

de in 2013.

Er is een restaurant-bar, zodat wij iets kunnen gebruiken 

zonder het gebouw te hoeven verlaten.

 15.45 uur: vertrek uit Amsterdam

 18 uur: vrij avondmaal

 20 uur: aankomst Oostende

Prijs per persoon: 185 euro (toeslag single 41 euro)

(reis, avondmaal, ontbijt en entrees musea inbegrepen)

Drie voorwaarden om in te schrijven:
1) inschrijven tussen 1 en 23 oktober 2013

2) uw deelname eerst melden aan Joël Nieuwenhuyse:

tel. 059 80 30 61 (vm of na 19u) of mail:

 jnieuwenhuyse@telenet.be

3) bedrag overschrijven op BE16 0012 0908 3374

Deze betaling is uw definitieve inschrijvingsbewijs.
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Kunst & poëzie

De geograaf
De blauwwitte tegels lijken, in de diepte,
op de ruiten van het glas-in-loodraam; tussen
halfschaduw en verblinding peinst de geograaf, 
staande in de voorjaarszon die hem doorgloeit

en aanspoort, bij de golvingen van ’t kleed en
de kast met de globe van Jodocus Hondius, over
de verre wereld van onontdekt land, zijn passer
zwevend als eenmaal de geest boven de wateren.

De geograaf brandt op in zijn inzicht; hoeder
van wat hem bezielt is hij de bleke verzonkene
afgewend van wat voortratelt buiten zijn raam.

Roerloos wacht hij op het kloppen van heldere
tekens; ontdekking en inwijding hem voorzegd
door lentelicht en scheepjes op vloer en muur.

H.H. ter Balkt
	Johannes Vermeer, De geograaf, ca. 1668-1669,

 olie op doek, 52 x 45,5 cm

 (Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main)

Ensoriana

 ENSOR EN SCHELPENKUNSTENAAR

 LUCA DEL MONTE

‘In Oostende staat een altaar… Niks bijzonders, ware 

het niet dat het altaar van OLV Ster-der-Zee in het Dui-

nenkerkje – waar James Ensor begraven ligt – bedekt 

is met schelpen. Een meesterwerk van streekgenoot en 

schelpenkunstenaar Luca Del Monte.’ (Nathalie Bever-

naegie)

In ‘De grote klok’ van augustus 2013 staat het artikel 

‘Omgeving Duinenkerkje in het nieuw’ (p. 11). De Onze-

Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, in de volksmond het Dui-

nenkerkje, ligt in een beschermd duin- en polderland-

schap dat binnenkort genoveerd wordt. Al in 1894 werd 

dit unieke landschap bedreigd door de toenemende 

verstedelijking en was James Ensor een van de actie-

voerders tegen de voorgenomen afbraak van het kerk-

je. Nu wordt de haag rond het graf van Ensor verwijderd 

om het graf beter tot zijn recht te laten komen en wordt 

de site sober ingericht. Op het 12 hectare grote weiland 

rond de kerkhofmuur zullen in de toekomst schapen 

grazen, voor een natuurlijk beheer van het landschap.

Niet alleen de omgeving van het Duinenkerkje wordt 

gerenoveerd, maar in 1995 gold dat ook voor het interi-

eur van het Duinenkerkje zelf. In het vorige nummer van 

Pro Luce (nr. 55, p. 4) staat een foto van wijlen Joseph 

Donnay, toen kapelaan van het Duinenkerkje, in het 

gezelschap van schelpenkunstenaar Luca Del Monte. 

Del Monte vertelt: ‘Joseph Donnay, die mijn werk ken-

de en apprecieerde, vroeg me om het Maria-altaar te 

versieren. Ik gebruikte daarvoor vierduizend schelpen, 

waaronder sint-jakobsschelpen uit Normandië. Ik heb 

er meer dan honderd uur aan gewerkt.De pastoor was 

zo opgetogen met het resultaat, dat hij de nieuwe paro-

chianen met een schelp begon te dopen.’

Wat is in deze context het verband tussen Ensor en 

schelpenkunstenaar Luca Del Monte? Opnieuw met de 

woorden van Luca Del Monte: ‘ Ensor is niet alleen een 

streekgenoot, het is gewoon mijn lievelingsschilder. En-

sors moeder verzamelde ook schelpen, die ze in haar 

souvenirwinkel verkocht. Vandaar dat ik het als een hele 

eer beschouwde toen ik het altaar van het Duinenkerkje 

in Mariakerke, waar Ensor begraven ligt, met meer dan 

vierduizend schelpen mocht versieren.’ 

Roland Laridon

	Luca Del Monte bij het Maria-altaar in het Duinenkerkje

Uit: Laaglandse hymnen II, De Bezige Bij, Amsterdam, 2002

Keuze van gedicht en kunstwerk: Roland Laridon
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 OOSTENDE 1913

Aan de hand van afbeeldingen maken we een wande-

ling in het Oostende van 1913 : het mondaine leven van 

het strandgenot, de obligate ‘m'a-tu-vu’-zeedijkprome-

nade, de renbaan, het kursaal, de haven en de visserij.  

Ze schetsen het beeld van Oostende als internationale 

badplaats, de ‘Koningin der Badplaatsen’ van de Bel-

gische kust.

1913 was het laatste jaar van de gouden Belle Epo-

que, de periode tussen de Frans-Pruisische oorlog en 

het begin van Wereldoorlog I.  Tijdens de Belle Epoque 

hadden de ‘happy few’ een aangenaam, vaak opper-

vlakkig mondain en cultureel leven, waarvan Oostende 

een koninklijk exponent was.

Het jaar daarop, 1914, brak de wereldbrand los, waar-

na het leven nooit meer zou worden als voorheen.

De tentoonstelling is een initiatief van de Koninklijke 

Heem- en Geschiedkundige kring De Plate.

Het Stadsmuseum is dagelijks toegankelijk, behalve op 

dinsdag, van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 

uur.

 VERDWALEN IN VERHALEN

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van onze 

stad, in leuke verhalen van vroeger?  Of heb je zin in 

een leuke danspas?  Hou dan zondag 6 oktober vrij!

Op zondag 6 oktober 2013 kun je in het Stadsmuseum 

Langestraat 69, verdwalen in verhalen. Van 10 tot 16 

uur kun je je onderdompelen in de Oostendse geschie-

denis, en dit geheel gratis.  We mikken op senioren, 

50+ dus, maar iedereen is welkom.  

Het Stadsmuseum verwent de hele dag zijn bezoekers 

met muziek, hapjes en drankjes, dans, spel en enkele 

leuke rondleidingen door het prachtig vernieuwde mu-

seum.

Deze activiteit kadert in de actie ‘Brusselse sporen in 

Oostende’ en is een organisatie van mu-zee-um vzw, 

in samenwerking met de dienst Cultuur van de Stad en 

VTBCultuur.     

Met de steun van Europa (Grundtvig) - Lifelong Lear-

ning program – ETNA 

Martine Meire

Directeur-cultuurbeleidscoördinator

Stadsmuseum

Aan de hand van afbeeldingen maken we een wande-
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Wij gedenken

Mu.ZEE

 Dada en surrealisme in Brussel, 

   Parijs en Londen.
Nog tot 17 november 2013 (Zie Pro Luce nr. 55, p.6)

 Hugo Claus

   Omdat ik geen beeld ben
Hugo Claus (1929 – 2008), de ongeëvenaarde literaire 

tovenaar, is zijn leven lang ook een hartstochtelijk schil-

der en tekenaar geweest (kunsthistoricus- en criticus 

Rudi Fuchs gebruikt de term ‘verftekeningen’). Tot in 

zijn laatste dagen bleef hij kleine tekeningetjes maken. 

Voor Claus was schilderen verwant aan de dichtkunst. 

Zijn rijke en onnavolgbare nalatenschap als beeldend 

kunstenaar beslaat meer dan vijf decennia.

 

De vormingsjaren van Claus’ kunstenaarschap waren 

bewogen, maar begin jaren 1950 werd Claus' talent als 

romancier en dichter bevestigd met o.a. 'De Metsiers' 

en 'De hondsdagen' en werd de aanzet gegeven tot 

een lange carrière als theaterauteur.   In de tussentijd 

stond zijn kunstenaarschap in het teken van Cobra en 

de schilderkunst: hij raakte bevriend en voelde ver-

wantschap met kunstenaars als Pierre Alechinsky, As-

ger Jorn, Karel Appel, Corneille, Constant en iets later 

Roger Raveel.  In 1956 hield hij zijn eerste eenmansten-

toonstelling in galerie Taptoe in Brussel. Nadien volgden 

exposities in vele landen, maar naarmate de jaren ver-

streken, nam hij meer en meer afstand van de Cobra-

beweging. Zijn oeuvre is niet zo maar onder te brengen 

onder één noemer, maar moet eerder gezien worden 

als een dialoog met diverse grote stromingen van zijn 

tijd: l’art brut, de Nieuwe Visie, popart, abstract–expres-

sionisme, surrealisme…. 

Als kunstenaar was Hugo Claus bij perioden zeer pro-

ductief: hij heeft meer dan duizend werken gemaakt, 

maar vernietigde er in de loop der jaren ook vele van. 

Stijl en stijlevolutie interesseerden hem niet en daarom 

dateerde hij geen enkel werk; maar het schilderen zelf 

hoorde volgens Claus tot de vreugdevolle kanten van 

het leven!

 

'Hugo Claus. Omdat ik geen beeld ben' brengt een 

groot deel van zijn overgebleven plastisch werk bij-

een.  De selectie gebeurde door de curators Jef Lam-

brecht en Phillip Van den Bossche.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling verscheen 

bij Ludion Publishers het boek, 'Hugo Claus. Omdat ik 

geen beeld ben'. Dit boek is echter allesbehalve een 

gelegenheidsuitgave. Het bevat indringende, diepgra-

vende en persoonlijke essays van Jef Lambrecht, Rudi 

Fuchs en Remco Campert (€ 39,90).

Van 21 september 2013 tot 5 januari 2014

	Hugo Claus, Sabam Belgium 2013, Fotograaf : Steven Decroos

Dag van de Federatie op zaterdag 19 oktober 2013

Het thema is ‘Huidige en toekomstige belastingregelin-

gen op federaal niveau en op niveau van de gemeen-

schappen, om de vrijgevigheid te bevorderen’.

Plaats: Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR), Raven-

steinstraat 23, 1000 Brussel.

Programma:

10.00 u Ontvangst van de deelnemers

10.15 u Welkomstwoord 

 Uiteenzettingen door fiscale experts bij

 de federale overheid en de gemeenschaps-

 overheden, gedachtewisseling en debat

13.30 u Lunch

14.30 u Vervolg gedachtewisseling en debat

16.00 u Einde van de Dag

Inschrijven voor 30 september 2013: € 25 p.p.

(koffie bij ontvangst, lunch, incl. drank)

op rek. BE 31 0000 9658 8455

Contactgegevens van de Federatie:

Tel. 02 511 03 25; fax 02 512 63 13

E-mail: famb-fvmb@skynet.be

Rubriek Federatie Vrienden Musea van België 

Op 6 augustus 2013 is Thierry Verougstraete, voorzitter van de Federatie van de Vrienden van Musea 

van België, overleden.
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 ‘AAN ZEE KAN HET WAAIEN II’ 
is de 2de editie van een tentoonstellingenreeks voor 

beloftevolle beeldende kunstenaars met een jong oeu-

vre die een link met Oostende hebben. De 1ste editie 

vond plaats in 2007 in de Venetiaanse Gaanderijen. Dit 

najaar presenteren acht actuele kunstenaars er recent 

werk: Simon Barroo, Hans Defer, Bavo Defurne, Tiemke 

Gauderis, Johan Lingier, Barbara Masschaele, Chris 

Vanderschaeghe en Jacques van der Zee. Aan u om 

deze frisse bries door uw haren en verbeelding te laten 

wapperen.

 De grafi ek van Simon Barroo 

(°1978) handelt over archetypes. 

Hij zoekt naar methodes om ‘ori-

ginelen’ te creëren. Vaak werkt hij 

met vergrotingen die hij in stuk-

ken uit elkaar haalt om ze op hun 

beurt te vergroten en te combi-

neren. Dit zorgt voor spanning 

tussen bevreemding en herken-

ning in zijn beelden. 

www.simonbarroo.be 

 Het oeuvre van Hans Defer 

(°1968) toont een gefragmen-

teerde wereld opgebouwd uit 

gedeelde herinneringen en 

beelden uit de populaire cul-

tuur. Zijn tekeningen en schil-

derijen verkennen de donkere 

kanten van de menselijke psy-

che. Beelden uit de kunst- en 

fi lmgeschiedenis maar ook au-

tobiografi sche elementen zijn 

erin verwerkt. Zijn voornaam-

ste thema’s zijn geschiedenis, magie, psychologie en 

autisme.

www.hansdefer.com 

 

 Sinds 1990 maakt Bavo Defurne (°1971) kortfi lms. In 

2011 realiseerde hij ‘Noordzee Texas’, zijn eerste lang-

speelfi lm. De regisseur won al verschillende prijzen en 

speciale vermeldingen, onder meer in Rome, Hamburg, 

Londen, Kaapstad, Turijn en Montréal. Momenteel be-

reidt hij zijn nieuwe fi lm ‘Souvenir' voor. Eenzaamheid, 

verlangen en het menselijk lichaam zijn terugkerende 

thema's in zijn werk. www.bavo.org

 In haar prille werk tast Tiemke Gauderis (°1984) in 

zwart en wit nuances van licht en donker af. Schemer-

zones, schaduwen, over- en onderbelichte plekken fas-

cineren haar. De lichte en donkere delen in haar teke-

ningen openen ruimte voor verbeelding. Het afwezige 

stelt het aanwezige in vraag. 

tiemkegauderis.blogspot.be 

 Het artistiek onderzoek van Johan Lingier (°1959) 

spitst zich toe op de menselijke waarneming en re-

fl ecteert over hoe ons denken en andere factoren een 

correcte perceptie van de werkelijkheid onmogelijk ma-

ken. De kunstenaar is ervan overtuigd dat alle mense-

lijke waarnemingen illusies zijn. Ook de perspectieven 

waarin we waarnemen, nl. tijd en ruimte. 

www.joyjoyjoy.be 

 In haar vroege foto’s combineerde Barbara Masscha-

ele (°1978) principes van zowel stilleven als portret. Ze 

zette de personen die ze wou 

portretteren wel in scène, maar 

wachtte háár moment af: het 

ogenblik waarop haar modellen 

niet langer poseren en hun per-

soonlijke emotie tot uiting komt. 

Recent legt ze zich toe op het in 

beeld brengen van verlaten land-

schappen waarin de natuur de 

overhand heeft op menselijke in-

terventies.

meeuwtje.wix.com/berlin

 Vertrekkend van onder meer 

krantenfoto’s, tv-screenshots en on-

scherpe foto’s creëert Chris Vander-

schaeghe (°1970) wazige, gefrag-

menteerde beelden. Vaak hebben 

zijn schilderijen en tekeningen het 

karakter van een momentopname. 

Maar stuk voor stuk dagen ze ons 

uit om met wat wordt gesuggereerd 

een eigen verhaal op te bouwen. 

www.chrisvanderschaeghe.be 

 ‘La Mal Bouffe’ is een reeks haarscherpe, bijna foto-

grafi sche tekeningen rond de fascinatie van Jacques 

van der Zee (alias ‘Vedeze’, °1952) voor ‘staand eten’. 

De kunstenaar bestudeert dagjestoeristen die de vis-

kraampjes op de Oostendse visserskaai bezoeken. 

Hun kledij, gedragspatroon en (vr)eetgewoontes zijn 

typerend. Vedezes dagelijkse studie is uitgegroeid tot 

een beeldende studie van de medemens en brengt de 

huidige wegwerpmaatschappij in beeld. 

www.vedeze.be 

De expo loopt in de Venetiaanse Gaanderijen van 19 

oktober tot 5 januari 2014 en is gratis toegankelijk op 

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 

17.00 uur.  Op zondag ook van 10.00 tot 12.00 uur.  Tij-

dens de herfst- en kerstvakantie is de expo dagelijks 

toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur, en op zondag ook 

van 10.00 tot 12.00 uur.

Venetiaanse Gaanderijen

De grafi ek van Simon Barroo 

(°1978) handelt over archetypes. 

Hij zoekt naar methodes om ‘ori-

ginelen’ te creëren. Vaak werkt hij 

met vergrotingen die hij in stuk-

ken uit elkaar haalt om ze op hun 

beurt te vergroten en te combi-

neren. Dit zorgt voor spanning 

tussen bevreemding en herken-

zette de personen die ze wou 

portretteren wel in scène, maar 

wachtte háár moment af: het 

ogenblik waarop haar modellen 

niet langer poseren en hun per-

soonlijke emotie tot uiting komt. 

Recent legt ze zich toe op het in 

beeld brengen van verlaten land-

schappen waarin de natuur de 

overhand heeft op menselijke in-

terventies.

meeuwtje.wix.com/berlin

krantenfoto’s, tv-screenshots en on-

scherpe foto’s creëert Chris Vander-

schaeghe (°1970) wazige, gefrag-

menteerde beelden. Vaak hebben 

zijn schilderijen en tekeningen het 

karakter van een momentopname. 

Maar stuk voor stuk dagen ze ons 

uit om met wat wordt gesuggereerd 

een eigen verhaal op te bouwen. 

www.chrisvanderschaeghe.be 

AAN ZEE KAN HET WAAIEN II

Simon BARROO

Hans DEFER

Bavo DEFURNE

Tiemke GAUDERIS

Johan LINGIER

Barbara MASSCHAELE

Chris VANDERSCHAEGHE

Jacques VAN DER ZEE

19/10 2013 - 05/01 2014

Venetiaanse Gaanderijen

hoek Zeedijk / Parijsstraat, Oostende

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag  

van 14.00 tot 17.00 uur, zondag ook van 10.00 tot 12.00 uur

herfst- en kerstvakantie 

dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur, zondag ook van 10.00 tot 12.00 uur

gesloten op kerstdag en nieuwjaar

www.oostendecultuurstad.be 

cultuur@oostende.be

T 059 56 20 16

GRATIS TOEGANG

v.u. Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende
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Maurice Boel (1913-1998) en Raoul Servais (1928)
in het atelier Vlaanderenstraat 25
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Maurice Boel huldigen de 
Vrienden Mu.ZEE deze kunstenaar met een plaquette op de gevel van het 
appartementsgebouw Vlaanderenstraat 25. Dit was immers het pand waar 
Maurice Boel sinds 1934 woonde en werkte, naast het laatste woonhuis 
van meester James Ensor.  Op de vijfde verdieping mag de jonge Boel zijn 
atelier inrichten. Na de tweede wereldoorlog en zijn verblijf in Parijs komt 
hij in Brussel in contact met Henri Storck en Felix Labisse en krijgt hij de 
filmmicrobe te pakken.  In Oostende blaast Maurice Boel de Filmclub van 
Oostende, voor de oorlog door Henri Storck in het leven geroepen, nieuw 
leven in.  Hij wordt daarin bijgestaan door Raoul Servais en de zus van 
Henri Storck, Marie Storck.
In 1949 studeert de jonge Raoul Servais af aan de Afdeling Sierkunst van 
de Academie in Gent en vervoegt Boel in zijn atelier in de Vlaanderenstraat 
waar ze samen filmisch experimenteren. Zo maakten ze samen een film 
over het werk van Maurice Boel, met primitieve technieken.  Via Boel leert 
Servais de betere film kennen. In 1953 vestigt Raoul Servais zich op de 
vierde verdieping van het appartement met zijn jonge gezin.  Maurice Boel 
wordt de peter van dochtertje Joëlle Servais.  Raoul Servais beschouwt 
Maurice Boel als zijn oudste broer, van wie hij veel geleerd heeft.  Servais 
bewonderde Boel om zijn belezenheid en culturele bagage.
Maurice Boel werkt in zijn atelier tot aan zijn dood in 1998.  

Meer informatie over Maurice Boel in het boek BOEL, een uitgave van 
Vriendenkring Kunst Houtland, 2008.  Meer informatie over Raoul Servais 
in ‘Raoul Servais. Portret van een schilder-cineast’ door Philippe Moins en 
Jan Temmerman, en in ‘Raoul Servais, de tovenaar van Oostende’ door Jo-
han Swinnen en Luc Deneulin.  Beide werken zijn verkrijgbaar bij Corman.

Martine Meire
Directeur-cultuurbeleidscoördinator

WWW.VRIENDENMUZEE.BE


