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Editoriaal

 VIJFENTWINTIG JAAR IN DIENST
 VAN KUNST EN SCHOONHEID 

Volgend jaar, in 2015, vieren de Vrienden hun 25-jarig 

bestaan. Als we de werking van onze vereniging 

overschouwen, stond zij in essentie in dienst van de 

kunst en de schoonheid. Ik herinner in dat verband 

onder meer aan bezoeken aan ateliers van kunstenaars, 

aan grote tentoonstellingen en vooral: het voortdurend 

stimuleren van bezoeken aan ons eigen Mu.ZEE, het zelf 

organiseren en bijwonen van voordrachten, de uitgave 

van een eigen tijdschrift Pro Luce, de jaarlijks druk 

bijgewoonde Algemene Vergadering en Garden Party, 

de samenwerking met andere culturele verenigingen. 

Onze vereniging heeft als voorwerp ‘De Schoonheid’. 

De Schoonheid waarvan – en dat is nu juist het 

raadselachtige van het gegeven – niemand precies weet 

wat ze inhoudt. Maar ze is in ieder geval als fenomeen 

magisch en in haar effect en uitstraling krachtig, totaal 

en alles overtreffend.

In onze angstaanjagende tijden van onzekerheid, 

geweld, oorlogsdreiging en agressie is ze bijzonder 

kwetsbaar en dient ze dan ook me grote zorg gekoesterd 

te worden. Zo trof me recent in de mooie publicatie 

‘Zeedrift’, een boek met teksten van de dichter Bernard 

Dewulf en foto’s van Marc Couvreur, de volgende 

opdrachtzin van Veronique Misseghers, die instond 

voor het concept van het boek: ‘Omdat alles van waarde 

weerloos is en schoonheid de hoogste waarde is.’ 

Over het fenomeen van de schoonheid is al heel veel 

geschreven. Zo gaat het in het boek ‘De pianostemmer’ 

van Pascal Mercier, bekend van de roman ‘Nachttrein 

naar Lissabon’, over het leven van een rustige, 

bedachtzame pianostemmer, wiens bestaan altijd 

in het teken stond van muziek en schoonheid, maar 

die verwikkeld geraakt in een moordzaak. Het is een 

spannende roman over intimiteit en menselijk falen, rijk 

aan subtiliteit en tot aan de rand gevuld met raffinement.

De kracht van de schoonheid valt niet te beschrijven, 

omdat na een echte schoonheidservaring een mens 

niet zomaar kan overgaan tot de orde van de dag. Haar 

kracht immers is overweldigend en immens. Alleen voor 

haar zou de mens nog kunnen leven. De kern hiervan 

vindt u in het volgende fragment:

‘Ondertussen, vader, moet ik altijd maar aan de vraag 

denken die jou sinds je eerste operabezoek door het 

hoofd spookte, de vraag waar de gevoelens van de 

mensen, die in de zaal de muziek tegemoet stromen 

(zoals jij het noemde), in het dagelijks leven blijven. Wat 

de mensen ermee doen. Je doelde op de gevoelens die 

tijdens een aria de ruimte vullen en voor volmaakte stilte 

zorgen; de gevoelens die zich in woede ontladen wanneer 

iemand ritselt of kucht. Je vertelde dat je na afloop de 

mensen observeert wanneer ze in de garderobe op 

hun jas wachten; of wanneer ze in de pauze verwaande 

staan te doen en banaliteiten uitkramen. Jij vond dat 

je, wanneer je iets heel erg moois hebt gehoord, toch 

niet zomaar kunt overgaan tot de orde van de dag en 

naar de banaliteit van het leven kunt terugkeren. Je 

bedoelde niet: op diezelfde avond, maar: nooit meer. De 

schoonheid van de muziek betekende immers revolutie, 

die schoonheid zou radicaal alles moeten veranderen, 

je zou omwille daarvan alles moeten opgeven om alleen 

nog voor die schoonheid te bestaan.  Uit het alledaagse 

leven emigreren zou de gepaste reactie zijn. Maar de 

mensen stapten in hun auto en mopperden als iemand 

hen voor de voeten liep – luttele minuten slechts nadat 

de schitterende klanken midden in een ademloze 

stilte waren weggestorven.’  (Uit: Pascal Mercier, De 

pianostemmer, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2008, p. 

210-211)

Zo blijft, in het jaar waarin we de wreedheid van WO 

I in Vlaanderen herdenken, vooral één kunstwerk aan 

het firmament schitteren, met name ‘Het treurende 

ouderpaar’ van Käthe Kollwitz in Vladslo. 

Voor die hoogste waarde van de schoonheid hebben 

we ons al vijfentwintig jaar lang ingezet. In het volgende 

nummer van Pro Luce verneemt u meer over onze 

plannen in 2015.

Roland Laridon

voorzitter

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP • VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP

Wij roepen u op om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2015. 

Wij garanderen u een even boeiend en veelzijdig programma als in 2014, 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

Kunst & Poëzie

De wevers van Silezië

De wevers van Silezië
Geen tranen in de doffe ogen,
Zij zitten vol wrok aan de weefstoel gebogen:
Oud-Duitsland, wij weven uw dodendoek,
Wij weven daarin tot driemaal een vloek –
Wij weven, wij weven!

Vervloekt de god die wij bidden en vragen
In winterkoude, op hongerdagen, 
Wij hebben onnodig gehoopt en gewacht,
Hij heeft ons bedot en misleid en veracht –
Wij weven, wij weven!

Vervloekt de koning, de koning der rijken
Die onze ellende maar niet kon doen wijken,
Die ons afperst, tot de laatste dukaat,
En ons als honden afmaken laat –
Wij weven, wij weven!

Vervloekt het valse vaderland,
Waar slechts gedijen smaad en schand,
Waar elke bloem slechts even leeft,
In slijk en ontbinding een worm herleeft –
Wij weven, wij weven!

De weefstoel kraakt, de weefspoel jaagt,
Wij weven almaar, onversaagd –
Oud-Duitsland, wij weven uw dodendoek
Wij weven daarin tot driemaal een vloek,
Wij weven, wij weven!

Heinrich Heine (1797-1856)
Uit: De mooiste van de hele wereld: de moderne wereldpoëzie 

in 333 gedichten, samengesteld door Koen Stassijns 

en Ivo Van Strijtem, Lannoo/Atlas, Tielt-Amsterdam, 2010

Keuze van tekst en beeld: Roland Laridon

 Käthe Kollwitz - ‘Mars der wevers’ (ets, 1897). De hongerlijdende wevers 

trekken op naar de villa van de fabriekseigenaar.  © Foto: Valère Prinzie

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: Cassel-Duinkerke en  Käthe Kollwitzmuseum Koekelare in 2014
• Speciaal in 2015: viering 25-jarig bestaan Vrienden

• Bezoek aan privécollecties (Stichting Jenny & Luc Peire in augustus 2014)
• Gratis atelierbezoeken 
• 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?

• 10% korting op aankopen in de museumshop van Mu.ZEE
• 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 2015.

Het bestuur
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 OOSTENDSE BEELDHOUWERS
 TER ERE (DEEL 5)

Roland Devolder: 

de renaissance van een beeldhouwer

Wie op de dijk wandelt en ter hoogte van de Venetiaanse 

Gaanderijen omhoogkijkt naar de Koninklijke Villa, 

ziet een beeld van een man die een vis terug draagt 

naar de zee. Het is een beeld van de Oostendse 

beeldhouwer Roland Devolder, een aanklacht tegen de 

overbevissing van de zee. Het beeld is door een Waalse 

kunstverzamelaar geschonken aan de Koninklijke Villa.

Ik bezoek Roland Devolder in zijn atelier, waar hij 

werkt aan een zwart-wit schilderij van twee figuren met 

een hond op de dijk van Oostende. Terwijl hij rustig 

doorwerkt aan zijn schilderij, beantwoordt hij welwillend 

mijn vragen.

 Roland Devolder bij fontein in Saint Léonard (Normandië)  
© foto: Liliane Devolder

In de periode 1963-1972 was Roland Devolder voor 

het eerst actief als beeldhouwer, omdat dat onderdeel 

vervat zat in zijn opleiding aan de Gentse academie. Hij 

werkte in blauwsteen om het beroep van beeldhouwer 

te leren beheersen. Als steenkapper hielp hij toen ook 

mee aan de restauratie van historische gebouwen. Maar 

omdat hij onmogelijk met beeldhouwkunst financieel 

kon overleven, legde hij zich meer toe op tekeningen. 

Die werden beter door het publiek aanvaard. Dat 

bleek ook op zijn eerste tentoonstelling in het begin 

van de jaren 1970, toen hij over onvoldoende beelden 

beschikte en de expo moest aanvullen met tekeningen. 

Toch bleef hij intussen kleine maquettes maken in was, 

die hij nooit naar buiten heeft gebracht.

Rond 1990 is Roland Devolder herbegonnen met kleine 

ontwerpen in klei en was, maar pas in de jaren 2000 

is hij bronzen beelden gaan maken, mede door zijn 

contacten met de Franse beeldhouwer Marc Petit. Het 

Oostendse beeldhouwers

begon ermee dat hij zijn kleine maquettes in brons liet 

gieten. In de jaren 1970, in zijn beginjaren als beeldend 

kunstenaar,  was werken in brons voor hem te duur.

 Koninklijke Villa: Man die vis terug draagt naar de zee  
© foto: Liliane Devolder

 Beeldhouwen is tekenen in de ruimte

Toch is er volgens Roland Devolder in feite nooit een 

echte leemte geweest in het beeldhouwen, alleen 

zijn visie erop is veranderd. De benadering is immers 

anders: kappen in steen is wegkappen, werken met 

brons is toevoegen. Maar de aanloop naar zijn beelden 

blijft de tekening, want “beeldhouwen is tekenen in de 

ruimte”.

 Charon in zijn boot over de Styx  
© foto: Liliane Devolder

Door Marc Petit kwam hij in contact met een bronsgieter 

in de buurt van Limoges, waar hij in de gieterij over 

heel wat faciliteiten beschikte. Maar omdat hij daarvoor 

telkens een afstand van 750 km moest afleggen, zocht 

hij naar een bronsgieterij dichter bij huis en die vond 

hij bij bronsgieter De Groeve in Merelbeke. Hij werkt 

er zeker één dag per week en beschikt er ook over 

de nodige faciliteiten, in een klimaat van onderling 

vertrouwen. En dat is belangrijk, want een beeldhouwer 

is niets zonder een bronsgieter. Voor Roland Devolder 

verdient de bronsgieter in heel het scheppingsproces 

een ereplaats, want met zijn knowhow en met goede 

raad en daad is hij onmisbaar om problemen bij het 

gieten te voorzien en op te lossen.

Voordat Roland Devolder aan een beeld begint, maakt 

hij eerst een schets . De eerste vormgeving van het 

beeld zelf gebeurt in plaaster. Dat is een moeilijke 

materie, omdat de droogtijd ervan 15 minuten bedraagt 

en je dus snel moet werken en heel  alert moet zijn. Elke 

fout betekent afbreken en herbeginnen. Maar juist die 

nervositeit stimuleert hem in zijn creativiteit. 

 Icarus  
© foto: Liliane Devolder

 De zee als inspiratiebron

De thema’s van Roland Devolders beelden sluiten 

nauw aan bij die van zijn tekeningen en schilderijen. 

Een grote bron van inspiratie is de zee, maar heel vaak 

wordt die zee op andere manieren gesuggereerd. Een 

beeld als dat van Icarus, in een houding om op te 

stijgen, is bedoeld om zichzelf te overstijgen. Meestal 

wijst het werk zichzelf en is het bepalend voor het 

eindresultaat. Het is voor Roland Devolder tijdens het 

scheppingsproces een kwestie van zich voortdurend 

aan te passen aan het beeld in wording.

Behalve het beeld bij de Koninklijke Villa in Oostende 

zijn beelden van Roland Devolder terug te vinden in 

vaste galerijen in België en vooral Frankrijk, maar ook 

in privébezit. In Oostende wordt zijn werk getoond 

in de Galerie du Rat Mort in de Vlaanderenstraat.  In 

België werkt hij sinds 1982 samen met de Galerie 

Albert I in Brussel en verder met de Galerie Saint Rémy 

in Luik. Maar zijn meeste werk wordt geëxposeerd 

in Frankrijk. Hij heeft er zijn vaste galerijen in Parijs, 

Limoges, Poitiers, Annecy, Straatsburg en Rijsel. Ook in 

particuliere collecties vinden we, naast zijn tekeningen 

en schilderijen, tal van beelden van Roland Devolder. De 

Groot Loge van Montpellier bijvoorbeeld is in het bezit 

van zijn vier ruiters van de Apocalyps. Verder vinden 

we zijn beeldhouwwerken in privébezit in Knokke, Luik 

en Ukkel in België, in München in Duitsland en buiten 

de hierboven genoemde Franse steden ook elders in 

Frankrijk: in Saint Léonard (Normandië) en Marquise, bij 

Boulogne.

Roland Devolder blijft een veelzijdig kunstenaar, die 

niet alleen naar buiten treedt met zijn schilderijen 

en tekeningen, maar ook steeds meer met zijn 

beeldhouwwerk. In die zin is de cyclus rond, 

van blauwsteen in de prille beginjaren van zijn 

kunstenaarschap naar brons nu, en kunnen we gerust 

spreken van de renaissance van de beeldhouwer.

Femke Simonis

Roland Devolder

• Geboren in Oostende, 1938
• Opleiding aan de Academie voor Schone 
 Kunsten, Gent (1956-1962)

• Docent aan de Stedelijke Kunstacademie 
 Oostende (1975-1995)

• Exposities in binnen- en buitenland (1959-nu), 
o.a. in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, 

Spanje, Luxemburg, Zwitserland en VS.

 DE ANDERE ACADEMIE 
 VAN TORHOUT

De tentoonstelling van ‘De Andere Academie’, 

georganiseerd door het Kunstcollege van het BZIO,  

loopt vanaf 1 oktober 2014 (opening 19.30 uur) in 

het revalidatieziekenhuis BZIO-IMBO, Zeedijk 286 in 

Oostende (Mariakerke). 

BZIO

De ‘Andere Academie van Torhout’ biedt creatieve 

opleidingen aan mensen met een beperking. De 

tentoonstelling in het BZIO bevat een selectie uit de 

werken van de opleidingen schilderen en tekenen.

Tijdens de opening op 1 oktober spreken respectievelijk 

Peter Osten, algemeen directeur BZIO, Lieve Seynaeve, 

lid van het Kunstcollege, en Ingrid Vuylsteke, voorzitter 

van ‘De Andere Academie’.

Toegang vrij.
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Reizen

 ‘HET TREURENDE OUDERPAAR’
 VAN KÄTHE KOLLWITZ

op het soldatenkerkhof in Vladslo

Bij het aanschouwen van een kunstwerk, van kunst in 

het algemeen, gaat het in wezen om een verfijning, 

verdieping en verrijking van onze blik en levenservaring. 

Dit proces is gebaseerd op ontroering en op de 

intensiteit van leven. Verrijking ook in de zin van meer 

menswording. Tolstoi was bijvoorbeeld niet alleen 

kunstenaar, maar ook wereldverbeteraar en missionair 

ingesteld. Hij zag de kunst immers als een bijdrage tot 

meer menswording, harmonie en vrede. Beethoven pleit 

in zijn Negende Symfonie, in de ‘Ode an die Freude’, 

voor echte universele broederschap: Alle Menschen 

werden Brüder. Ook Käthe Kollwitz schrijft in een van 

haar talrijke brieven: “Vroeg of laat zal een nieuw ideaal 

ontstaan, en aan alle oorlogen zal een einde gesteld zijn… 

In deze overtuiging sterf ik. Men zal er hard voor moeten 

werken, maar men zal het bereiken.” Haar hele oeuvre en 

leven zal in het teken staan van dat ideaal. 

 Käthe Kollwitz

Zo kom ik bij Käthe Kollwitz, de zo bekende Duitse 

kunstenares. Laten we even stilstaan bij haar bekendste 

kunstwerk ‘Het treurende ouderpaar’. 

Een vrouw, geknield en gebogen,

haar mantel krampachtig vasthoudend.

Een man, geknield, het bovenlichaam hoog verheven, 

de armen strak om zich heen gevouwen.

Een moeder, door smart geknakt. 

Een vader, door verdriet getekend.

‘Het treurende ouderpaar’, de titel van een kunstwerk 

van een aangrijpende schoonheid, een beeldhouwwerk 

geheel in arduin gehouwen, groots van eenvoud in al 

zijn droefheid. Correct en 

terecht zijn de woorden, 

uitgesproken door 

bondskanselier Theodor 

Heuss naar aanleiding 

van de plechtige 

inhuldiging van een 

replica van het kunstwerk 

in Keulen, op 21 mei 

1959: “Wo sonst in unserer 

Zeit ist Menschenleid durch 

so einfache Grösse zum 

Ausdruck gebracht.”

 Zelfportret van Käthe Kollwitz  © foto: Valère Prinzie

Wijlen de auteur Raf Seys, een bewonderaar van 

haar oeuvre, beschrijft het kunstwerk als volgt: “Het 

stelt een vader voor met al zijn opgekropt mannelijk leed; 

met ingevallen wangen en verbeten trek om de mond; de 

armen krampachtig om het lichaam geslagen; het hoofd 

uit de opgetrokken schouders groeiend; neerblikkend op 

de duizenden graven, waaronder dat van zijn zoon in het 

onmiddellijk bereik van zijn ogen.

En een moeder: Käthe Kollwitz zelf, voorovergebogen, de 

ogen geloken, met de rechterhand de wijde mantel tegen haar 

wang aandrukkend: een en al innigheid, verdriet en liefde. – 

Een nobele kunstenares, die in dit werk niet alleen de moeder 

van Peter wilde zijn, doch van allen die met hem aan het 

IJzerfront de dood vonden.”

Inderdaad, op een van de talloze arduinen platen van 

52 x 52 cm, gelegen aan de voet van het kunstwerk, 

te midden van een lijst van twaalf namen staat Peter 

Kollwitz gebeiteld, hun beider zoon, gevallen aan het 

front op 23 oktober 1914, heel in het begin van de 

Eerste Wereldoorlog.

Zij, Käthe Kollwitz, is de moeder van Peter en schepper 

van dit aangrijpende kunstwerk.

 Vormgeving van het beeld

Uit haar dagboeken en brieven blijkt dat de kunstenares, 

na de dood van haar jongste zoon Peter, er onmiddellijk 

aan dacht vorm te geven aan haar verdriet in de vorm 

van een beeldgedenksteen of grafmonument, maar 

daarna verzaakte aan het opzet, omdat ze twijfelde – in 

al haar droefheid – aan de uitvoerbaarheid ervan. Maar 

toch groeide de uiteindelijke vormgeving langzaam 

en na lange aarzeling begon ze moeizaam aan het 

scheppingsproces. Vergeten we daarbij niet dat ze pas 

echt na haar 45ste levensjaar is beginnen beeldhouwen.

Eerst zou het beeld – althans volgens haar dagboeken 

– de vorm hebben van Peters uitgestrekte gestalte, met 

de vader aan het hoofd en de moeder aan zijn voeten. 

Daarna, als de gestalte van de zoon, die door beide 

ouders gedragen wordt, of van de zoon die door de 

beide gebogen ouders aangeraakt wordt. Vervolgens 

nog in de uitbeelding van de beide ouders die in 

gebed knielen op een postament of in de vorm van 

een vierkantig brok graniet, waarop in reliëf de beide 

treurende ouders uitgebeeld zijn, met daaronder een 

opschrift. Uit een fragment uit haar dagboek van het jaar 

1925 blijkt dat toen de finale versie ontstond. Het luidde 

als volgt: “Die Mutter soll knien und über die vielen Gräber 

blicken. Die Arme breitete sie aus über alle ihre Söhne. Der 

Vater auch kniend. Er hat die Hände in Schoss zusammen 

gepresst.” (De moeder zal knielen en over de vele graven 

blikken, de armen breed over al haar zonen gespreid, 

terwijl de vader, eveneens in knielende houding, de 

handene samengeperst in de schoot zal houden.)

In 1926 wilde ze finaal - bij het eerste echte begin 

van de geboorte van het kunstwerk – het Roggeveld 

bezoeken waar de beelden opgesteld zouden 

worden. Het Roggeveld, een soldatenkerkhof gelegen 

tussen Esen en Zarren, waar eens vijftienhonderd 

zwarte kruisjes stonden, met een stuk blik waarop de 

nummers en namen van de gesneuvelde soldaten 

waren aangebracht. Op een bepaald moment denkt ze 

eraan de beide ouders aan de ingang van het kerkhof 

te plaatsen als een soort poort. “Die Tür wird durch die 

beide Figuren gebildet, durch die man hindurchgeht.”  De 

beelden werden uiteindelijk tegen de haag van het 

kerkhof geplaatst.

In 1931 waren de beide beelden eindelijk klaar en pas in 

1932 werden de funderingen en de voetstukken, waarop 

de beelden zouden geplaatst worden, in Roggeveld in 

beton gegoten. In juli van hetzelfde jaar was het zover. 

Op het kerkhof Roggeveld te Esen: staande de levende 

ouders Karl en Käthe Kollwitz; dezelfde ouders, maar 

knielend in arduin gekapt, met liggend aan hun beider 

voeten hun dode en begraven zoon Peter. 

Wat een beeldhouwwerk! Nooit was in onze tijd 

zoveel menselijke droefheid in een kunstwerk op zo’n 

eenvoudige en grootse wijze tot uitdrukking gebracht. 

Dit werk van Käthe Kollwitz is er een van een universeel 

karakter en van alle tijden geworden.

Veel steden in de wereld hebben oorlogserfgoed. 

Ieper heeft onder meer de Menenpoort en de 

indrukwekkende Britse begraafplaats Tyne Cot. Maar 

Diksmuide heeft, naast de IJzertoren en de Dodengang, 

het Soldatenfriedhof in Vladslo. Dit Soldatenfriedhof met 

‘Het treurende ouderpaar’ overstijgt qua aanklacht tegen 

het zinloos geweld alle andere militaire begraafplaatsen 

en monumenten. 

De beide ouders Kollwitz moeten door hun gedeeld 

verdriet verschrikkelijk eenzaam geweest zijn. Dit 

verschrikkelijke heeft zij, de kunstenares en moeder, 

in kunst vertolkt, gevolg gevend aan de uitspraak van 

Rainer Maria Rilke: “Jeder Engel is schrecklich;” ‘Het 

treurende ouderpaar’ is immers tevens een voorbeeld 

van kunst als litteken, als wonde zonder schreeuw of 

kreet, maar als uitdrukking van absolute stilte.

   Roland Laridon

   Voorzitter Vrienden Mu.ZEE

 Toevoeging uit de actualiteit

Op 18 juni 2014 is een replica van ‘Het treurende 

ouderpaar’ vanuit Vladslo naar Rshew in Rusland 

vertrokken. Daar ligt Käthe Kollwitz’ kleinzoon Peter 

begraven, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

gesneuveld is. 

 Kerkhof Vladslo  © foto: Jean Mil

 REIS VLADSLO-KOEKELARE: IN HET 
 SPOOR VAN KÄTHE KOLLWITZ

Zaterdag 18 oktober 2014
Programma:

10.00u Afspraak Visserijschool voor carpooling naar 

Vladslo

10.45u Bezoek Duitse Militaire Begraafplaats Vladslo 

(met ‘Het treurende ouderpaar’): Houtlandstraat 3, 

Diksmuide

12.00u Lunch in rest. ‘De Inktpot’ in cc De Brouwerij, 

Sint-Maartensplein 15A, Koekelare

14.00-15.30u Projectie en lezing Käthe Kollwitz door  

R. Laridon: Moutvloer, cc De Brouwerij

15.30-17.00u Bezoek Käthe Kollwitzmuseum in cc De 

Brouwerij

Prijs p.p.: € 25 voor lunch (aperitief, soep, 

hoofdgerecht, dessert + koffie) + entree 

Käthe Kollwitzmuseum

Drie voorwaarden om in te schrijven:

1) Inschrijven tussen 1 en 15 oktober 2014

2) Uw deelname eerst melden aan Joël 

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

met de vraag: biedt u carpooling aan of wenst u 

ervan gebruik te maken als passagier?

3) Bedrag van € 25 p.p. overschrijven op 

 BE16 0012 0908 3374. Deze betaling is uw 

definitieve inschrijvingsbewijs.

 Kerkhof Vladslo - 'Het treurende ouderpaar' van Käthe Kollwitz
 © foto: Valère Prinzie
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 JAN DE CLERCK,
 DE ZEE EN OOSTENDE

Van 10 oktober 2014 tot 15 januari 2015 loopt in het 

Stadsmuseum de tentoonstelling ‘Jan De Clerck, de 

zee en Oostende’. 

Jan De Clerck (1881-1962) behoort samen met James 

Ensor, Constant Permeke en Léon Spilliaert tot de vier 

grote traditionelen van de Oostendse schilderkunst. De 

vier kenden elkaar, waren op de hoogte van elkaars 

activiteiten en zochten elkaar soms op.

Jan De Clerck gebruikte de typische schildertechniek 

van het neo-impressionisme, maar hij wist er altijd een 

persoonlijke toets aan te geven. Hij is de man van de 

verticale streepjes- en stipjestechniek, zowel in olie, 

pastel als houtskool, of van een mengtechniek met 

waterverf en pastel, die hij “aquapastel” noemde. Bij hem 

is het alsof wij de wereld door een soort sluier of gordijn 

aanschouwen, een  

variante op het 

pointillisme.

Jan De Clerck 

was altijd op 

zoek naar nieuwe 

u i t d r u k k i n g s - 

en stilistische 

middelen. Hij 

experimenteerde 

met nieuwe 

procédés en 

t e c h n i s c h e 

m i d d e l e n . 

Soms koos hij 

voor de volkse 

vissersthematiek 

 ZATERDAG 11 OKTOBER 2014:
 BLOEMENHULDE JAN DE CLERCK
in samenwerking met de Vrienden van Jan De Clerck

Programma:

16.30 uur

Bloemenhulde op het graf van meester Jan De Clerck, 

begraafplaats Paster Pype, Nieuwpoortsesteenweg 

17.30 uur

- Ontvangst in Hotel Bero, Hofstraat 1a, Oostende

- Verwelkoming door Jean-Pierre Falise, secretaris

- Voorstelling van het kunstwerk ‘Bladeren geluid 

en takkengeknarkst of herfstklanken’ (1921) door 

Femke Simonis, oud-docente Nederlandse taal- en 

cultuuranalyse, Erasmushogeschool Brussel

- Toespraak door Roland Laridon, voorzitter, gevolgd 

door receptie

Stadsmuseum Venetiaanse Gaanderijen

 OOSTENDS PAVILJOEN 2014

Van 17 oktober tot 23 november 2014 organiseert de 

dienst Cultuur van de stad Oostende de expo Oostends 

Paviljoen 2014 in de Venetiaanse Gaanderijen, met 

Johan Westenburg als curator.

Oostends Paviljoen 2014 wil de Oostendse 

kunstgemeenschap centraal stellen. Een 

kunstgemeenschap is de ware bron voor de productie 

van de kunstenaar. Sterker nog, een kunstgemeenschap 

kan wel zonder een specifieke kunstenaar maar het is 

onmogelijk voor die kunstenaar zich juist te ontwikkelen 

zonder het gezelschap van collega’s en de daarbij 

horende dialoog en uitwisseling van ideeën.

Het doel van de expo is dan ook een overzicht te 

geven van de diversiteit van die kunstgemeenschap in 

Oostende. Het format is een ‘kabinettententoonstelling’, 

zodat de veelzijdigheid van kunstenaars met een 

band met Oostende naar buiten kan komen.  Dat de 

kunstgemeenschap nog steeds volop bloeit in Oostende 

kunnen we afleiden uit de 165 inschrijvingen voor de 

expo Oostends Paviljoen waaruit de internationale jury 

een selectie maakte.  

De expo kun je gratis bezoeken van 17 oktober tot 

23 november in de Venetiaanse Gaanderijen, van 

donderdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur, 

 OUT OF THE BLUE

Van 5 december 2014 tot 11 januari 2015 organiseert 

de dienst Cultuur in de Venetiaanse Gaanderijen de 

expo Out of the Blue met als curator Phillip Verbruggen. 

De titel verwijst naar het toeval, het onverwachte dat 

mensen, kunstenaars bij elkaar brengt.

en voor een populaire naïeve stijl, met opvoedkundig 

karakter.

De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in zijn atelier 

in de Brusselstraat, omringd door zijn kunstwerken 

waaraan hij zelf gehecht was ‘als een moeder aan haar 

kinderen’.

Op de laatste grote tentoonstelling ‘Bonjour Ostende’ 

(2013) met curator Xavier Tricot was Jan De Clerck 

terecht sterk vertegenwoordigd met zeven werken.

Stadsmuseum, Langestraat 69, Oostende

Openingstijden: 10 tot 12.30 en 14 tot 18 uur 

(dinsdag gesloten)

Gratis toegankelijk voor de Vrienden van Mu.ZEE

 Jan De Clerck  © foto: Valère Prinzie

 Secretaris Johan Van Roose tijdens de bloemenhulde 2013  
© foto: xxx

 'De visser' (olie op doek) door Jan de Clerck 

(1881-1962), 1913.  

op zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 

uur.  Tijdens de herfstvakantie is de tentoonstelling ook 

op maandag, dinsdag en woensdag open van 14.00 tot 

17.00 uur.

De Vrienden worden uitgenodigd voor een geleid 

bezoek op donderdag 13 november 2014 om 

14.30 uur.  

Gelieve in te schrijven bij martine.meire@oostende.

be of 059/56.20.15.

De kunstenaars hebben allen op de een of andere een 

toevallige connectie met elkaar  en hun omgeving. De  

kunstenaars zijn Luc Martinsen, Eddy De Buf, Giovanni 

Winne, Herman Bellaert, Danielle Luingi, Philippe 

Menten, Didier Cordy en Philip Verbruggen

OUT OF THE BLUE wordt een confrontatie van een 

artistieke carrieres ; een pad dat men bewandelt en 

waar toevallige ontmoetingen keerpunten worden, 

waar dialoog inspiratie wordt en waar mensen vrienden 

worden.  In die zin gaan de oeuvres van de kunstenaars 

met elkaar in confrontatie om zo een spanning op te 

bouwen.

De Vrienden worden uitgenodigd voor een geleid 

bezoek op donderdag 11 december om 14.30 uur. 

Gelieve in te schrijven bij martine.meire@oostende.

be of 059/56.20.15.

 xxx  
© foto: xxx

 Match of the day, 2005, Industry of the Ordinary  
© foto: G. Stimac
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Rubriek Federatie Vrienden Musea van België 

 DAG VAN DE FEDERATIE 
 OP WOENSDAG 8 OKTOBER 2014

Het thema is ‘Werking en perspectieven van de 

Verenigingen van Vrienden van de Musea’. Alle leden 

van Vriendenverenigingen kunnen deelnemen aan 

deze Dag.

Plaats: Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR), 

Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, 

dicht bij het Centraal Station

Programma:

09.30 u Ontvangst van de deelnemers

10.00 u Welkomstwoord door Paul Dujardin, 

 alg. directeur BOZAR en door de voorzitter 

van de Federatie

10.30 u Voorstelling resultaten enquête + toelichting 

door Philippe Mertens, voorzitter van het 

Directiecomité van de Programmatorische 

Reizen

 TERUGBLIK OP BEZOEK AAN 
 STICHTING JENNY & LUC PEIRE

Op 28 augustus 2014 werden een 20-tal Vrienden 

bijzonder hartelijk 

verwelkomd in de 

 Bezoek aan de ‘kluis’, de speciale opslagruimte voor het 
werk van Luc Peire. © foto: Liliane Vandenbroucke

 Théo van Rysselberghe, De Baadsters, 1920. Oostende, Mu.ZEE
© SABAM Belgium 2014

 De unieke belevenis van het ruimtelijk verticalisme, 
met ‘Environments’ in de tuinkamer. 
© foto: Liliane Vandenbroucke

 Tot besluit: een glaasje in de bungalow, naast het atelier in de tuin.
© foto: Liliane Vandenbroucke

Stichting Jenny & Luc Peire in Knokke. Voorzitter Anne 
Adriaens-Pannier was onze enthousiaste en uiterst 

deskundige gids in de kennismaking met het leven en 

werk van de ‘verticalist’ Luc Peire.

Mu.ZEE

 DE ZEE- SALUT D’HONNEUR 
 JAN HOET 

25/10/2014 - 19/04/2015

'De Zee' is een tentoonstelling die net als een golf 

ongrijpbaar is, uitdeint, inslaat en sporen nalaat die 

weer gewist worden door nieuw geweld.

'De Zee' is een tentoonstelling in dialoog met Oostende, 

over meerdere locaties verspreid – een museum, een 

visserskerkje, een oude cinema en een hotel met zicht 

op zee.

'De Zee' is een salut d’honneur aan Jan Hoet die nog 

een laatste hommage wilde brengen aan de zee… één 

met grootse gebaren en kleine verhalen.

Die hommage wordt vandaag jammer genoeg zonder 

Jan Hoet verder uitgewerkt, maar zijn blik, zijn visie 

en zijn werk worden meegenomen. De grote lijnen 

voor De Zee werden tijdens de zomer en in het najaar 

van 2013 door Jan Hoet zelf uitgetekend, in nauwe 

samenwerking met curator Phillip Van den Bossche en 

assistent-curatoren Melanie Deboutte en Mieke Mels. 

Sinds februari 2014 heeft Hans Martens, vroegere 

rechterhand van Jan Hoet, het artistiek team vervoegd.

De Zee zou Jan Hoets laatste tentoonstelling worden.

De zee als voortdurende inspiratiebron voor heel wat 

kunstenaars, haar eindeloze impressies en variaties 

als ultieme aantrekkingskracht: de zee is concreet, 

maar ook raadselachtig. Haar oneindige schoonheid 

als baken van rust, haar onvoorspelbaarheid als 

Federale Overheidsdienst van het Federaal 

Wetenschapsbeleid

 Reacties, opmerkingen en debat

12.00 u  Lunch

13.00 u Uiteenzetting door Jean-Michel Raingeard, 

voorzitter van de Franse Federatie van de 

Verenigingen van Vrienden van Musea

 Uiteenzetting door Anton Aelberts, voorzitter 

van de Nederlanse Federatie van de 

Verenigingen van Vrienden van Musea

 Vragen, antwoorden, debat

15.00 u Einde van het colloquium

 Mogelijkheid tot bezoek aan een 

tentoonstelling in BOZAR

Contactgegevens van de Federatie 

van de Vrienden van de Musea van België:

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

E-mail: famb-fvmb@skynet.be

Website: http://www.famb-fvmb.be

 Uitleg over het leven 
en de vele ateliers van 

Luc Peire in binnen- en 
buitenland, met tegen de 

wand een foto van hem 
en zijn vrouw Jenny.

© foto: Liliane 

Vandenbroucke

Venetiaanse Gaanderijen + Garden Party

 TERUGBLIK OP EXPO
Onder leiding van twee stadsgidsen (foto 1) werden 

de Vrienden op vrijdag 11 juli 2014 rondgeleid op de 

tentoonstelling ‘Loopgraven in Afrika (1914-1918)’. 

 © foto's: Liliane Vandenbroucke

overweldigend en verontrustend. De onvergankelijke 

cadans van eb en vloed die het ritme van het leven 

verbeeldt.

Kunstenaars zullen altijd betoverd worden door 

haar onmetelijk spel van licht, ruimte en beweging. 

Bovendien is de zee, net als de kunst, een ruimte 

waarbinnen paradoxen vanzelfsprekend zijn en 

mogen bestaan.   Met het kunstevenement DE ZEE 

wordt een  overzicht gegeven van de manier waarop 

de kunstgeschiedenis vanaf Gustave Courbet tot op 

vandaag de zee in beeld brengt.

Na de rondleiding genoten de Vrienden wegens het 

slechte weer binnen van een lekker glaasje, met een 

gezellige babbel (foto 2).
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drukkerijen

Het treurende ouderpaar, 

Käthe Kollwitz, 1931, Duitse 

militaire begraafplaats 

Vladslo, Diksmuide

Het treurende ouderpaar, het 

monument gecreëerd door 

de Duitste kunstenares Käthe 

Kollwitz vanuit haar verdriet 

om haar overleden zoon Peter, 

heeft een haast iconische status verworven.  Het staat symbool voor 

de verslagenheid en het immense verdriet om de vele slachtoffers 

van zinloos oorlogsgeweld.  De locatie is zowel heel specifiek en 

persoonlijk, haar dode zoon Peter ligt er begraven, als universeel, de 

laatste rustplaats van soldaten die altijd iemands kind waren, iemands 

vader, iemands broer.

Op het Duitste soldatenkerkhof in Vladslo liggen 25.644 soldaten 

begrafen. Elke grafsteen vermeldt de namen van twintig soldaten, met 

hun rang en sterfdatum.  De Volksbund Deutsche Krizegsgräberfürsorge 

staat in voor het onderhoud van dit kerkhof en voor dat van drie andere 

Duitse kerhoven : in Langemark, Menen en Hooglede.

Martine Meire

directeur-cultuurbeleidscoördinator

WWW.VRIENDENMUZEE.BE


