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Editoriaal
Alle Vlaamse Gemeenten presenteerden eind 2013 hun
strategische meerjarenplanning : de adviesorganen en
gemeenteraadsleden buigen zich over organisatiedoelen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die het
Stadsbestuur in de periode 2014-2019 wil realiseren.
Geheel nieuw is dit niet, want elke gemeente die zichzelf
respecteerde legde ook in het verleden zijn beleidsdoelen voor bij de start van de nieuwe legislatuur. De beleidsdomeinen cultuur, sport, jeugd, milieu … hadden
al de verplichting om om de zes jaar hun doelstellingen
ter goedkeuring voor te leggen, na consultatie van de
sector. Nieuw is wel dat die meerjarenplanning is gekoppeld aan een meerjarenbudget dat een dubbel financieringsevenwicht moet respecteren. De schuld wordt op
die manier beter beheerst. Hoeft het gezegd dat in deze
benarde financiële tijden ook de Stad de tering naar de
nering moet zetten? Met doordachte keuzes wat kernopdrachten en personeelsinzet betreft, wordt het financiele evenwicht bereikt.
De stad Oostende heeft vier grote organisatiedoelen:
Ruimte, Mens, Organisatie en Financiën.
De beleidsdoelstellingen voor de culturele sector situeren
zich binnen het organisatiedoel Mens.
cultuur
De Stad zet opnieuw in op Participatie : elke Oostendenaar kan volop genieten van cultuur, tegen democratische prijzen. Dit realiseren we met een eigen kwalitatief
aanbod en door ondersteuning te bieden aan het rijke
socio-culturele verenigingsleven van de Stad. De inwoners die het financieel moeilijker hebben, zullen nog
steeds een tegemoetkoming krijgen bij de aankoop van
tickets. Vanaf 2015 voorzien we de introductie van de
Uitpas die zowel een culturele kortingkaart voor het grote
publiek betekent, als een niet-stigmatiserende deelnamemogelijkheid voor kansarme inwoners.
De Stad erkent de maatschappelijke meerwaarde van
de inzet van de vrijwilligers en werkt het vrijwilligersbeleid
verder uit.
De Bibliotheek Kris Lambert continueert het succesvolle
participatieproject Baken en zet volop in op digitale ontwikkelingen, zoals e-books. Een doorgedreven publiekswerking en beter afgestemde cultuurcommunicatie wil
het uitgebreide cultuuraanbod in Oostende beter bekend
maken. Het cultuurcentrum De Grote Post ontvangt op
een stedelijke dotatie van 1.100.000 euro voor een kwaliteitsvolle eigen programmatie en de realisatie van de receptieve functie voor de lokale verenigingen.

Erfgoedbewaring, -ontsluiting en -sensibilisatie zijn opnieuw een belangrijke uitdaging voor de Bibliotheek Kris
Lambert met zijn documentatiefonds Ostendiana, en
voor de dienst Cultuur die met de acties Erfgoeddag
en Open Monumentendag het grote publiek kan sensibiliseren. Met de gemeenten Middelkerke, De Haan
en Bankenberge vormt de Stad de projectvereniging
Kusterfgoed die als voornaamste doelstelling heeft een
intergemeentelijke erfgoedconvenant met de Vlaamse
Gemeenschap af te sluiten. Met de gemeenten van de
Middenkust willen we ons kusterfgoed deskundig bewaren, ontsluiten en kenbaar maken bij het grote publiek.
Het Stadsmuseum en de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige kring De Plate worden verder ondersteund, zowel inhoudelijke, financieel als promotioneel.
kunstbeleving
De Stad wenst opnieuw het succesvolle kunstevenement
Beaufort te ondersteunen in 2015. Dit kustproject slaagt
er immers in om kunst op een laagdrempelige wijze tot
bij een heel breed publiek te brengen.
De financiële steun aan Mu.ZEE blijft ongewijzigd omdat de Stad volop mogelijkheden tot ontplooiing wil geven aan deze belangrijke cultuurpartner in de Stad. De
uitstraling van de belangrijke kunstcollectie reikt tot ver
over de landsgrenzen wat de positie van Oostende als
kunststad bevestigt. De uitbreiding van het Ensorhuis
met een hedendaags bezoekerscentrum wordt op zijn
haalbaarheid onderzocht. De kwaliteitsvolle werking van
de kunsteducatieve dienst mu-zee-um vzw. kan op dezelfde financiële ondersteuning blijven rekenen want die
organisatie slaagt erin op jaarbasis meer dan 20.000 kinderen en jongeren te laten proeven van kunst en cultuur.
De lokale kunstenaars willen we meer visibiliteit geven
door de organisatie van tentoonstellingen in de Venetiaanse Gaanderijen en door de actie De Week van de
Amateurkunsten. Verder wil de Stad de kunstenaars
ondersteunen waar mogelijk bij hun individuele projecten. De Vrienden Mu.ZEE spelen een belangrijke rol bij
dit ondersteuningsbeleid. Door hun voordrachten, atelierbezoeken, museumreizen en publicaties dragen de
Vrienden bij tot de bredere verspreiding van ons kunstpatrimonium, en dat verdient alle lof.
Martine Meire
directeur-cultuurbeleidscoördinator

Wij gedenken
Op 2 november 2013 is kunstminnaar Richard Debruyne overleden. Hij was erelid van de Vrienden van
Mu.ZEE. Op zijn gedenkprentje stond het volgende
gedicht van Roland Jooris (uit: ‘Het niets, het licht en
de dingen’):
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Het inzicht dat een
wolkenhemel doorlaat
plots
doet ons een flard
van het Abstrakte
zien

Algemene vergadering
 22 FEBRUARI 2014
Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 22 februari 2014 om 10.15 uur
in de Koninklijke Gaanderijen (Rotonde, tegenover de
Wellingtonrenbaan), waar elk jaar sinds 2010 de
Algemene Vergadering plaatsvindt.

Het programma
 Verwelkoming
door Martine Meire, directeur Cultuur stad Oostende
 Werkingsverslag 2013
door Johan Van Roose, secretaris
 Bestuur en leden tijdens de AV in de Rotonde. - © Paul Stevens

 Financieel verslag 2013
door Joël Nieuwenhuyse, penningmeester
 Statutenwijziging
Visuele toelichting door Martine Meire
 Feesttoespraak
‘Wonderlijke inspiratiebronnen op weg naar kunst en
schoonheid’, door Roland Laridon, voorzitter
 Toelichting bij de komende museumreis
door Sonja Geeraerts
 Slotwoord
door Hilde Veulemans, schepen van Cultuur
Met muzikale omlijsting (Les Copains du Bord d’O) en
receptie, gevolgd door een feestelijke lunch.

Feestmenu
(€ 50, inclusief wijnen en waters,
samengesteld door
Bains d’O, Koninklijke Gaanderijen)
Zeebaars, risotto, pata negra sepia, Zeeuwse mossel

***
Fazant, witloof, groene kool, spekjes,
amandelkroketten

***
Aardbeien, bosbessen, lychees,
witte chocolademascarpone, sabayon

 Vrienden tijdens het feestmaal. - © Valère Prinzie

€ 50 p.p.
voor 14 februari 2014 over te schrijven
op rekening BE16 0012 0908 3374
p.a. Albatrosstraat 10 • 8400 Oostende
met de vermelding ‘feestmenu AV 22/02’

***
Mokka ‘viennois’

***
Aangepaste wijnen en waters

U ontvangt eind januari nog een individuele uitnodiging via de post.
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Kunst & poëzie
Hooglied 2: 2-17 (Bijbel)
Als een lelie tussen de distels
zo is mijn vriendin tussen de meisjes.
Als een appelboom tussen de bomen van
het bos,
zo is mijn lief tussen de jongens.
Ik verlang in zijn schaduw te zitten,
met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten
proeven.

Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.

De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.
De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt

Hij brengt mij in het wijnhuis,
boven mij zijn vaandel van liefde.
Verkwik me met rozijnen,
verfris me met appels,
want ik ben ziek van liefde.
Mijn hoofd rust op zijn linkerarm,
met zijn rechterarm omhelst hij me.
Meisjes van Jeruzalem,
ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden
op het veld:
wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken
voordat zij het wil.
Hoor! Mijn lief!
Kijk! Hij komt
springend over de bergen,
dansend over de heuvels.
Keuze tekst en beeld: Roland Laridon

Marc Chagall
Hooglied II, Oost-Indische
inkt en pastel op papier,
37,5 x 48,5 cm
(nr. 215, cat. ’73)

Mijn lief roept mij toe:
‘Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.

Sta op, vriendin,
Mooi meisje , kom!
Mijn duif is in de rotskloof,
verscholen in de bergwand,
laat mij je gezicht zien,
laat mij luisteren naar je stem,
want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk.’

UW LEDENVOORDEEL IN 2014

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
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Reizen
 MUSEUMREIS NAAR AMSTERDAM
OP 23 EN 24 NOVEMBER 2013
“Amsterdam die grote stad, die is gebouwd op palen,
En als die stad eens ommeviel…, wie zou dat betalen?”

lectie van klassiek-hedendaagse kunst.
Met de vroeg intredende schemering bleef er niet veel
tijd over om te winkelen. Rond zes uur bestegen we
de bus voor een korte rit van ‘badkuip’ naar badkuip.
Deze laatste, van veel geringere omvang, bevond zich
in het Design Hotel Artemis. Het avondmaal liet niet op
zich wachten, met een stevige moot tilapia. Na een weldoende nachtrust en een rijkelijk ontbijt betraden we op
zondagmorgen het illustere Rijksmuseum. De jongste
opknapbeurt nam tien jaar in beslag, maar de architectuur van Cuypers uit 1885 blijkt die inspanningen
waard. Ook de onafzienbare collectie verdient deze
piekfijne behuizing.
Aan weerszijden van Rembrandts ‘Nachtwacht’ staan

 De Vrienden voor het Rijksmuseum - Foto © Carlos Van Craeynest

Het was niet de stad die ‘ommeviel’ op 23 en 24 november, maar wel 48 Mu.ZEE-Vrienden die bedwelmd raakten door al het moois in drie wereldberoemde musea.
Onze vriendelijke chauffeur Rudy zette ons filevrij af onder het Museumplein en meteen trok het merendeel van
ons gezelschap het Van Gogh Museum binnen. Je komt
er ogen en tijd te kort om de onschatbare collectie te
bekijken. Domineeszoon Vincent bewees al vroeg zijn
talent dat later zou openbloeien onder de Provençaalse
zon. Zijn schilderkunst diende ook als therapie in het
asiel van Saint Rémy de Provence. In Auvers sur Oise
schilderde Van Gogh in trillende strepen en kleuren het
rijpe korenveld, met de opvliegende zwarte kraaien. Die
liegen er niet om: de dood kondigt zich aan en de brave
dokter Gachet kon die ook niet verhinderen.
Na een verdiende hartversterking betreden we de reusachtige ‘badkuip’. Zo noemen de Amsterdammers de
uitbreiding van het Stedelijk Museum, naar het ontwerp
van het architectenbureau Bentheim-Crouwels. Daar
overheerst dit seizoen een retrospectieve van Kazimir
Malevitch. Deze moedige Rus gaf zijn bittere oorlogservaringen weer in avant-gardistische tekeningen en
schilderijen. Verder bewonderden we de rijke vaste col-

 Avondmaal in Design Hotel Artemis - Foto © Carlos Van Craeynest

twee strenge dames-suppoosten en ook in de Eregalerij geniet het tedere ‘Melkmeisje’ van Vermeer voortdurend bewaking. Niet alleen de suppoosten, ook ‘De
staalmeesters’ en andere rijke burgers en schutters tonen ons dat er met hen niet te spotten valt. Op alle verdiepingen springen de toegepaste kunsten in het oog.
Wie er pijnlijke voeten van kreeg, zocht de cafetaria op.
Net als voor de garderobe, moest je er geduld opbrengen in de lange file.
Gelukkig bleken het de enige files tijdens dit geslaagde
weekend, waarbij zelfs de zon van de partij was.
Marcel Leeuwerck

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)

WWW.VRIENDENMUZEE.BE
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Venetiaanse Gaanderijen
 SHUTDOWN
Van 1 februari tot 9 maart 2014 brengt de dienst Cultuur in de Venetiaanse Gaanderijen de tentoonstelling
‘Shutdown’, een retrospectieve van kunstenaar en lid
van de Vrienden Fred Maës, met tekeningen, grafiek,
objecten, installaties en kortfilms. U ziet er het resultaat
van meer dan 50 jaar onverwoestbare vindingrijkheid
en beeldend enthousiasme van Fred Maës.

Fred Maës (°1939) is een Oostendse kunstschilder,
graficus, installatiekunstenaar, maker van kortfilms en
curator van hedendaagse kunsttentoonstellingen. Maar
hij is bovenal een vinder, een bouwer en een verteller.
Al meer dan een halve eeuw geeft de kunstenaar vorm
aan zijn bedenkingen, veelal aan de hand van ‘objets
trouvés’. Hij is een pure en ongekunstelde ‘arte povera’kunstenaar: zijn installaties zijn gemaakt van touw, haar,
hout, plastiek, polyester, brood, roest en andere eenvoudige materialen die verwijzen naar de wegwerpimpulsen van onze beschaving.
Maës bezielt objecten met betekenissen, met geladenheid en met enige verontwaardiging, die vaak te maken heeft met het getormenteerde van de actualiteit of
de vele uitwassen van het wezen mens. Zijn aandacht
voor het agressieve karakter die onze maatschappij
kenmerkt, is een constante in zijn oeuvre. Hij verwerkt
signalen vanuit de onderbuik van onze maatschappij of
vanuit verborgenheden die wij gemakshalve uit de weg
gaan en drukt ons zo met de neus op de feiten. (Vrij
naar Hugo Brutin)
Er verschijnt een overzichtscatalogus in het Nederlands, Frans en Engels (144 p., met kleur- en zwartwitafbeeldingen)
Met teksten van Hugo Brutin, kunstcriticus
De Vrienden worden uitgenodigd voor een gratis rondleiding door de kunstenaar zelf op donderdag 6 februari 2014 om 14.30 uur in de Venetiaanse Gaanderijen.
Inschrijven via mail (martine.meire@oostende.be) of telefonisch: 059 56 20 16 tijdens de openingstijden van
het stadhuis.
Gelijktijdig vindt in de zijgang van de Venetiaanse
Gaanderijen een tentoonstelling plaats met werk van
fotograaf Marc Couvreur (1964 - 2013) en beeldend
werk van kunstenaar Patrick Storms.

 Fred Maës - ???????????

Martine Meire
bestuurslid

Leden-kunstenaars stellen tentoon
 BERNARD SERCU
Van 12 december 2013 t.e.m. 19 januari 2014 stelt Bernard Sercu (60 – De Lettenbergontwerpen) tentoon in
CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper.
Openingstijden: maandag-vrijdag 9.30 tot 18 uur; zaterdag 13.30 tot 18 uur; op 24/12 en 31/12 tot 16 uur (op
zondag, 25/12/2013 en 01/01/2014 gesloten).
Meer info: 057 23 94 80; www.acci.be; cultuurcentrum@ieper.be
 Foto © Bernard Sercu - www.acci.be
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Atelierbezoek
 TERUGBLIK
OP HET ATELIERBEZOEK
WILLY BOSSCHEM, BIJ MUTOH
Meer dan 25 Vrienden werden op woensdag 23 oktober enthousiast door Willy Bosschem verwelkomd in
zijn atelier bij het Japanse printbedrijf Mutoh. De sfeerbeelden hieronder geven een indruk van een aangename en leerrijke namiddag. Met onze hartelijke dank

 Willy verfijnt zijn Spilliaertportret met enkele wit-toetsen
Foto © Femke Simonis

aan Willy en Mutoh, voor bijzonder warme, gastvrije
ontvangst.
Vanaf 20 januari 2014 is ‘Wandeling door 60 jaar kunst,
met Willy Bosschem’ beschikbaar, een documentair
filmpje van Walter Eeckhoudt (duur: 20 min.).
Belangstellenden kunnen het filmpje aanvragen via
willy.bosschem@telenet.be.

 De digitale printer tovert (op canvas) een vergrote versie van
Willy’s portret van Ensor - Foto © Femke Simonis

Stadsmuseum
 INTERNATIONALE TREINEN
VANUIT OOSTENDE
Naast de bootverbinding Oostende-Dover bood Oostende als kopstation een heel netwerk van spoorwegen
die het Europese continent doorkruisten.
Onvoorstelbaar nú, maar vanuit Londen en Oostende
stoomden luxueuze treinen regelmatig naar Basel en
Berlijn, naar Parijs en Italië of naar Warschau en SintPetersburg. Oostende-Wenen was een succes sinds
1894, Constantinopel, Karlsbad of Triest (en zelfs Kairo): het was mogelijk! Wel brachten de reizigers vaak
dagen en nachten in de trein door.
Wereldoorlog I bracht een tijdelijke stilstand in het internationale treinverkeer, maar het netwerk, hier en daar
aangepast, herstelde zich daarna. Toch zou het nooit
meer worden zoals weleer.
Wereldoorlog II, het toenemende auto- en vliegverkeer,
de tunnel onder Kanaal (1994) en de hogesnelheidstreinen overdag, betekenden de doodsteek voor het inter-

 Station Keulen

nationale treinverkeer vanuit Oostende.
De tentoonstelling loopt van 1 februari t.e.m. 31 mei
2014 en is dagelijks te bezoeken van 10 tot 12.30 en
van 14 tot 18 uur. Gesloten op dinsdag.
Gratis toegang voor de Vrienden

WWW.VRIENDENMUZEE.BE
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Ensoriana
 ENSOR HET SOCIALE LEVEN
VAN ZIJN TIJD
(DEEL 1)
In Pro Luce nr. 55 (p. 11) kreeg u als voorproefje de
inleiding van de lezing die Jacques Mertens op 13 oktober heeft gehouden in Mu.ZEE. In dit en het volgende
nummer van Pro Luce leest u een ingekorte en bewerkte versie van deze lezing.
Het sociale leven van de mens is verbonden met de
kring waarin hij leeft. Dat van Ensor begint dus in zijn
eigen kleine familiekring: zijn nogal kleinburgerlijke,
eerder bekrompen moeder, zijn Engelse nonchalante,
intelligente, maar drankverslaafde vader, zijn tante, zijn
zuster, de Oostendse souvenir- en schelpenwinkels van
zijn moeder en haar familie. Maar ook zijn Oostendse
en Brusselse vrienden en kennissen, het reilen en zeilen
in zijn stad en in het land, hebben een invloed gehad op
zijn persoonlijkheid.
Aspecten van Ensors persoonlijkheid
Ensor schilderde zijn familieleden, vrienden en kennissen, maar voelde zich miskend. Rond 1890 schilderde
hij maskers en canavaleske personages als aanklacht
tegen de huichelarij die naar zijn mening de oorzaak
waren van de miskenning van zijn kunst: de verbazing
van het masker Wouse (1889), miskende figuren als
Christus...
Ironie en cynisme typeerden Ensors grafisch werk. Achter de gezichten ziet hij de maskers, achter de lichamen de geraamten. Daarom spitst de maatschappijkritiek van Ensor zich niet echt toe op concrete sociale
gebeurtenissen of situaties. Wel verkeerde hij tijdens
zijn verblijf aan de Brusselse academie in vrijzinnig-progressieve kringen en had hij onder anderen contact met
ULB-professor en rector Ernest Rousseau, de socialist
en eveneens ULB-hoogleraar Hector Denis, later met
August Vermeylen en Emile Verhaeren. Net als Rousseau was hij antiklerikaal, maar dat belette niet dat hij
in 1949, na een rouwdienst in de Sint-Petrus en Pauluskerk, begraven werd naast het door hem zo geliefde
Duinenkerkje in Mariakerke.
Ensor heeft zich nooit echt uitgesproken op politiek of
ideologisch vlak. André de Ridder (1888-1961), vriend
en criticus van Ensor en zelf o.a. dichter, romanschrijver en essayist, schrijft over Ensors afstandelijkheid: “Ik
krijg de indruk dat hij de eenzaamheid nodig heeft om
steeds verder te komen in zijn introspectie. Wat hij ons
over zijn eigenlijke aard wilde vertellen, vertrouwde hij
liever toe aan zijn olieverfschilderijen en etsen…”
Naarmate Ensor eind 19e eeuw stilaan maatschappelijke erkenning kreeg, vertoonde hij, als scherpe en
kritische maatschappijwaarnemer, eigenaardig genoeg
zeer uitgesproken burgerlijke trekjes. Hij was trots op
zijn lidmaatschap van de Academie en hij was gehecht
aan zijn titel van baron, hem in 1929 toegekend door
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koning Albert I. Hij hield er een huishoudster op na en
een huisknecht, Gustje (August Van Yper). Gustje werd
nooit een echte vriend, maar bleef altijd op de achtergrond. Dat blijkt duidelijk uit de beroemde foto van Maurice Antony waarop Permeke, Antony en Ensor in 1921
gefotografeerd zijn in de glazen bol in Ensors atelier,
met Gustje helemaal alleen achter in de kamer.
Het is opvallend hoe weinig de grote politieke gebeurtenissen Ensors werk hebben beïnvloed. Als Ensor zich
al heeft laten inspireren door het sociale gebeuren, dan
gaat het niet om concrete gegevens als de schoolstrijd,
de wereldoorlogen, het algemeen stemrecht, de invoering van de achturige werkdag en het betaald verlof,
maar om veralgemeningen als ‘De intrede van Christus
te Brussel’, ‘Doctrinaire voeding’ of ‘België in de XIXde
eeuw’. Wel behoren deze maatschappelijk geïnspireerde, maar niet op concrete gebeurtenissen gebaseerde
werken tot zijn bekendste en vaak ook beste scheppingen.

 James Ensor - ‘De intrede van Christus te Brussel’

Ensor laat zich veel meer inspireren door persoonsgebonden, familiale omstandigheden dan door bredere
maatschappelijke situaties. Als hij in zijn jonge jaren
van leer trekt tegen de gevestigde machten (koningen, geestelijken, rechters, geneesheren…), dan blijft
het voorwerp van deze bittere kritiek eerder algemeen
en abstract dan concreet. Maar één ding is zeker. Uit
Ensors geschriften blijkt onomstotelijk en zonder voorbehoud: hij hield oprecht van Oostende en de zee (cf.
August Vermeylen, Verzameld werk, deel 4, p. 438):
“Toen ik Ensor een paar dagen geleden vroeg wat ik nu
in godsnaam over hem wel zou kunnen vertellen, antwoordde hij mij op zijn droog-leuke wijze: ‘Begin maar
met de zee, en spreek dan wat over de zeeschelpen,
en om te sluiten kun je nog wat zeggen over de zee,
het strand, de duinen, het Duinenkerkje’.” En in een
toespraak bij de viering van zijn 75e verjaardag zegt
Ensor: “ ‘k zetten uus Ostende boven alles, ‘k gon eur
nooit verlôten en me laste schrèm go zien: Ostende, lief
blommetje van kleur, emel van de zè! Leve Ostende en
ze magter zien!”
In deel 2 (Pro Luce nr. 58) leest u meer over de superindividualist Ensor en zijn geliefde Oostende.

Mu.ZEE
 Hugo Claus

Omdat ik geen beeld ben (21/09/2013 - 05/01/2014)
Zie Pro Luce nr. 56, p. 10

 Conversation Piece
14/12/2013 - 14/12/2014

Conversation Piece is een tentoonstelling samengesteld met recente aanwinsten en werken in langdurige bruikleen van onder meer Jacqueline Mesmaeker,
Aglaia Konrad, Ana Torfs, Lili Dujourie, Lucy McKenzie,
Valérie Mannaerts, Sylvie Eyberg, Peter Downsbrough,
Jan Vercruysse, Philippe Van Snick, Guy Mees, Koenraad Dedobbeleer, Marc Nagtzaam, Nico Dockx, Benoit Platéus, Peter Wächtler, …
Collectievorming behoort tot de kern van Mu.ZEE’s museale werking. De noties ‘verzamelen’ en ‘verzamelaar’
verruimen het denken over een collectieplan en kunstaankopen. Conversation Piece gaat dan ook over de
generositeit van het kunstvoorstel en over een antropologie van het beeld, over droom en mythe als een collectief gegeven. Hoe verzamelen we gegevens? Hoe
ontstaan verbindingen en correspondenties? Wanneer
is er sprake van een meervoudig en meerstemmig gesprek? De verzamelaar ontdekt én correspondeert.
Of zoals Hannah Arendt het verwoordt: “‘De wereld en
de mensen die haar bewonen, vallen niet samen. De
wereld ligt tussen de mensen. Dit tussen - de politieke
ruimte – heeft vandaag onze grootste zorg, omdat ze
onderhevig is aan de meest flagrante ontreddering.”
Misschien is het museum de plek waar
een ‘barst’ kan ontstaan en de wereld
weer een voorwerp
van gesprek kan worden.
“Ce qui change, c’est
ce que nous voyons.”
(Jacqueline
Mes Jacqueline Mesmaeker - Les péripéties,
maeker)
2010 Courtesy Galerie Nadja Vilenne
© Mu.ZEE Oostende

 Cinema Joostens – Episode I en II
Een tentoonstelling in twee episodes over de tekeningen, de collages en het universum van Paul Joostens.
1.3.2014 – 28.9.2014
Episode I: 1.3 – 15.6. 2014
Episode II: 28.6 – 28.9. 2014
Cinema Joostens brengt een tentoonstelling over de
Antwerpse kunstenaar Paul Joostens (1889 – 1960) en
wordt in twee episodes gepresenteerd. Paul Joostens
is vooral bekend door zijn collagekunst en zijn geheimzinnige vrouwenportretten. Zijn eerste collages dateren
wellicht van uit de jaren 1910. Hij kon zich aanvanke-

lijk vinden in het
kubisme en het
dadaïsme, maar
ontwikkelde
in
de jaren 1920
een geheel eigen stijl. In de
eerste episode
van
Cinema
Joostens staan
zijn tekeningen
centraal, in het
tweede deel de
collages. Heel
wat werk komt
uit privécollecties en werd nog
nooit tentoongesteld. Dit maakt
 Paul Joostens - ne fais pas le malin
de tentoonstelling uniek. Cinema Joostens wordt begeleid door een
publicatie die eveneens uit twee delen bestaat. Het eerste deel verschijnt op 1 maart, het tweede deel op 28
juni.

 Vorm en Symptoom

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren
op bezoek in Mu.ZEE
September 2014 – Februari 2015
Vorm en Symptoom brengt een selectie uit de wereldvermaarde collectie van het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika te Tervuren en onderzoekt de fascinatie
van moderne en hedendaagse kunstenaars voor etnische kunst, en omgekeerd. Hoe interpreteren we vandaag de ontdekking van de historische avant-garde
in de eerste helft van de 20e eeuw? Welke fascinatie
hebben vroege verzamelaars zoals Tristan Tzara, André Breton en de Belgische kunstliefhebbers Henri-A.
Lavachery en René Gaffé ontwikkeld? Naast verbindingen met Pablo Picasso, Georges Braque, Oscar Jespers, Henri Matisse, Constant Permeke en vele anderen
wordt de tentoonstelling in verschillende hoofdstukken
onderverdeeld. De tentoonstelling brengt de eerste fotografische opnames van maskers en objecten van Alfred Steiglitz, Man Ray, Walker Evans, Vladimir Markov
naar Oostende, en gaat dieper in op de theoretische
geschriften van Carl Einstein. Vorm en Symptoom kijkt
tevens naar de manier waarop etnische kunst in de 20e
eeuw is tentoongesteld: van de Wereldtentoonstelling in
1897 te Brussel, naar “African Negro Art” in het MoMA
te New York in 1935 tot en met “Magiciens de la Terre”,
de belangrijke tentoonstelling van Jean-Hubert Martin
in 1989 in het Centre Pompidou te Parijs.
Openingstijden: 10 -18 uur
Sluitingsdagen: 25-12-2013 & 01-01-2014
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Oostendse beeldhouwers
 OOSTENDSE BEELDHOUWERS
TER ERE (DEEL 3)

Hubert Minnebo (°1940)
In 1976 had ik de gelegenheid
nader kennis te maken met het
werk van Hubert Minnebo, naar
aanleiding van een tv-documentaire die ik realiseerde voor de
toenmalige BRT. Het onderwerp
ervan was: ‘Drie kunsttakken:
het oeuvre van de tekenaar-etser
Roland Devolder, het bronzen
beeldhouwwerk van Hubert Min Hubert Minnebo,
© http://www.kunstzolder.be nebo en de glazenierskunst van
Michiel Leenknegt’.
Die documentaire kwam op het scherm op 13 juli 1976
en werd eind 1976 ook geprojecteerd in de inkomsthal
van het Casino-Kursaal van Oostende, in combinatie
met een tentoonstelling georganiseerd door het A. Vermeylenfonds, met werk van de drie kunstenaars.
Twee grote tentoonstellingen
Enkele jaren voordien, in 1972, had het stadsbestuur
van Oostende het bronzen beeld ‘Herinnering aan de
Stilte van een Groot Huis’ aangekocht. Vanaf dat jaar
kon ik als geregeld bezoeker van het Museum voor
Schone Kunsten (MSK) van de stad Oostende dit beeld
aandachtig bestuderen en werd ik een groot bewonderaar van dit machtig stuk architectuur, in brons gegoten:
ik genoot echt van ‘de stilte van dit groot huis’!
Het heeft mij altijd verbaasd dat noch het MSK noch
het PMMK een grote individuele tentoonstelling aan
Minnebo’s hebben gewijd. De tentoonstelling in het
Casino-Kursaal (juni-sept. 1985), met als ondertitel ’15
Jaar Brons-10 Jaar Goud’, en finaal de grote tentoonstelling ‘Gouden Verlangen. Vijftig jaar exposeren’ in
de Venetiaanse Gaanderijen (15 maart-20 april 2008),
waren echter een troost en compensatie voor de jarenlange miskenning in Oostendse en provinciale museale
kringen.
Een nocturne…
Op 4 april brachten de Vrienden van Mu.ZEE een nocturnebezoek aan die laatste tentoonstelling, onder leiding van de meester-bronsgieter Hubert Minnebo zelf.
Op het einde van dit bezoek sprak ik een dankwoord uit
en trachtte ik op mijn manier tot de essentie van het werk
van Hubert Minnebo door te dringen, met de volgende
woorden: “Hubert Minnebo, schepper van een hiëratisch, magisch, statisch, raadselachtig, o zo ernstig, zo
sober enigmatisch oeuvre. Immer recht-opstaand in een
naakte verhulling; alom onderbouwd en/of bekroond
door de sierlijke, sterk symbolisch geladen letter C van
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de geliefde, tegenpool van het statische. Verbeelder
en afbeelder bij uitstek van verhoudingen, binnen een
ingehouden, beheerste spanning van ritmen van lijnen
en vormen. En dit in een uiterste gestrengheid van reliëf- en/of vlakverdeling binnen de driedimensionaliteit.
Schepper van een oeuvre, de tijd trotserend, zoals ‘De
Schrijver’, hoogtepunt van de Egyptische sculptuurcultuur. De Egyptenaren beschouwden de beeldhouwer
immers als een man die duurzaamheid wekt. O, schone
en verleidelijke geheimzinnigheid van gestold Brons.
De materie en de vorm zijn onwrikbaar.”
Graag sta ik even stil bij de aanwezigheid van dit C-teken in zijn oeuvre. Fernand Bonneure schrijft in zijn monografie ‘H. Minnebo’ daarover het volgende: “In mei
1970 staan in zijn lijvig dagboek een tekening plus een
tekst aan zijn vrouw Chris. Zij werd de C, het letterteken
dat in tal van beelden en in diverse houdingen en combinaties voorkomt als zinvol symbool voor een moedig
opgebouwde en even geharde als diepe liefdesrelatie.”
Leven en werk
Het persbericht naar aanleiding van die indrukwekkende tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen
luidde als volgt: “Vijftig jaar lang staat het oeuvre van
Hubert Minnebo in de kijker. Op 18-jarige leeftijd houdt
Hubert Minnebo zijn eerste individuele tentoonstelling
in Oostende. Sindsdien exposeert hij in binnen- en buitenland tot in Japan als beeldhouwer, juwelenontwerper
en graficus. Vandaag viert hij in zijn geliefde Oostende
een kunstcarrière van vijf decennia exposities, met uiteraard weer een tentoonstelling met een overweldigend overzicht van vijftig jaar artistiek werk.”

 Herinnering aan de Stilte van een Groot Huis (1971), brons, 32,5 x 87 x 13 cm
© Roland

Minnebo werd in Brugge geboren op 6 februari 1940.
Zijn opleiding genoot hij onder meer aan de Rijksnormaalschool in Gent, waar hij onder invloed kwam van
zijn leermeester Octave Landuyt. Daar had hij ook als
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lesgevers Roger Cools en Willem Van Aerden. Hij werd
er regent en gaf 15 jaar les aan het HSTI in Oostende,
maar werd vanaf 1978 voltijds zelfstandig kunstenaar.
In de jaren zestig stelt hij zijn tekeningen, schilderijen,
alu-chromies en alu-reliëfs tentoon. Vanaf 1980 volgt
een indrukwekkende reeks tentoonstellingen met onder andere bronzen beelden, etsen en juwelen, met als
hoogtepunt dus de tentoonstelling in de Venetiaanse
Gaanderijen in 2008.
Minnebo is effectief van de schilderkunst, via de aluchromie en na een periode van aluminium – en koperreliëfs, tot het bronzen beeld gekomen dat zich driedimensionaal volop in de ruimte ontplooit. In 1970 begon
hij dan ook met een bronsgieterij in Leffinge. In 1974
vestigde hij zich in Stalhille, nabij de Oostendse Vaart,
met een eigen bronsgieterij, met woon- en tentoonstellingsruimte. Van dan af zal hij uitsluitend in brons werken, gebaseerd op de ‘verloren was’-techniek.
Alle beelden van Hubert Minnebo stralen een stoere,
kloeke, robuuste kracht uit: klassiek en streng, met een
ingehouden zin voor slankheid en poëtica. Valt hier in
zijn werk misschien iets te merken van de invloed van
de vaste, onwrikbare lijnvoering van de tekenaar Hans
G. Kresse, in zijn verhalencyclus ‘Eric de Noorman’?
Enkele markante uitspraken
Enkele markante uitspraken over het werk van Hubert
Minnebo dringen door tot de kern van zijn artistieke
vormgeving. Hugo Brutin schrijft: “Het vreemde maar
ook het ongemeen boeiende in de beelden, juwelen, etsen en tekeningen is het feit dat zij onder meer een spiegel zijn van verheven menselijke gevoelens en daarnaast ook de stille en statige symboliek van de oosterse
vergeestelijking dragen.” Frans Boenders drukt zijn
bewondering als volgt uit: “Men moet een bronsgieting van Hubert Minnebo hebben meegemaakt om
de betekenis van het woord ‘duivelskunstenaar’ eerst
echt te vatten. Tussen deze hogepriester en de wachtende toeschouwers bevindt zich een zandlandschap
met kraters. Wanneer de hitsige oven de metalen in de
smeltkroes doet kolken, tillen de meester en zijn helper
de gloeiende vracht met een grijptang op. Zo voltrekt
zich het wonder van het brons. Langs kanalen boort de
kokende lava tot de uiterste grenzen van de vorm die
de meester heeft ontworpen.” Maurits Bilcke komt
tot het volgende besluit: “Zijn scheppingskracht is rijk,
raak, verscheiden en toch evenwichtig. Monumentaliteit is voor hem geen ijdel woord en hij bekomt ze door
de spankracht van vormen, ritmen, lijnen, architecturale
opbouw, tegenstellingen en harmonieën.”
Hubert Minnebo is een kunstenaar om U tegen te zeggen. In al zijn grootsheid blijft hij authentiek-eenvoudig
en –sympathiek, een zeldzame eigenschap vandaag
de dag.
 Achter zijn wind- en regenkleed telde hij vele C jaren (1975), brons
© Marcus Sagaert

Roland Laridon
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Blue Eye van Fred Maës
Lidmaatschap
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)

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

De titel van het beeld en het blauwe glas
van het oog verwijzen naar Frank Sinatra
die alom gekend stond onder zijn ‘nickname’ Ol’ Blue Eyes.
Het beeld werd in 1998 vervaardigd en
is een vervolg op de reeks Krijgers van
1985. Het is uitgevoerd in cortenstaal
en weegt 25 kg. Het is 2,04 meter hoog,
54,50 cm breed en 63,50 cm lang.
Het beeld Blue Eye was opgenomen in
volgende tentoonstellingen :
"Ostend Document(a) 3" Feest & Cultuurpaleis, Oostende, 2000
“De Tactiele Beeldentuin", 't Wit Huis, Spermalie-Loppem (art
to touch), juni-oktober 2008
"Lokart", Kortenberg-Beeldenroute Erps-Kwerps, april-mei
2009
"gART” en "Biënnale voor Hedendaagse Beeldhouwkunst,
Destelbergen, mei-juni 2009
"Beelden in het Witte Dorp", Lissewege, juli-september 2011
en ook juli-september 2012
Martine Meire
Directeur-cultuurbeleidscoördinator

Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 juli 1990 (Nr. 11538) en aangepast
in het nr. van 15 juli 1999 (Nr. 10699), gewijzigd in het
kader van de wet op de v.z.w.’s op 15 januari 2005,
gewijzigd op 21 februari 2009 (Nr.11533).
Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van
Vrienden der Musea van België” en bij de
“Cultuurraad Oostende”.

Maatschappelijke zetel: p.a. Roland Laridon,
Kaïrostraat 54, 8400 Oostende
Secretariaat: Johan Van Roose,
Kabeljauwstraat 5, 8460 Oudenburg
Reisleiding: Sonja Delanghe-Geeraerts | T: 059 43 02 55
sonjageeraerts@hotmail.com
jnieuwenhuyse@telenet.be
Bankrelatie: IBAN: BE16 0012 0908 3374
BIC: GEBABEBB
Vrienden Mu.ZEE collectie stad Oostende
p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende.
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