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Editoriaal

ZOMAAR 25 JAAR SCHOONHEID

Dingen

Ik hou van dingen, de stille vrienden

omdat iedereen ze behandelt

alsof ze niet leefden.

Maar ze leven wel en ze kijken ons aan

met de vaste, trouwe blik van een hond

en lijden,

omdat niemand tegen ze praat.

Te bedeesd om een gesprek te beginnen

zwijgen ze, wachten ze, zwijgen ze

en toch,

wat zijn ze verlegen om een praatje!

Daarom hou ik van de dingen

en ook hou ik van de hele wereld!

Het gedicht hierboven is van Jiri Wolker, een in Tsjechië 

geboren dichter (1900-1924). Met kunstwerken – dat zijn 

ook dingen, maar van een hogere orde – kan men ook 

gesprekken voeren, omdat ze de kijker iets zeggen, iets 

in hem of haar losmaken, beroeren en ontroeren. Kunst is 

nu eenmaal ontroerde geest, want een kunstwerk geeft 

weer wat iemand ontroert en getroffen heeft. Ja, wat 

hem of haar getroffen heeft, daar geeft het kunstwerk 

vorm aan. Kunst is vormgeving, maar ook transformatie. 

De kunstenaar geeft vorm aan wat hij of zij gezien 

heeft. Zo ontstaat een eigen vorm en transformatie op 

basis van een eigen gevoel, temperament en visie. Elke 

kunsttak bezit zijn eigen middelen, eigen aard en wezen 

om die transformatie zin en gestalte te geven. Ook heeft 

elke kunsttak zijn eigen werkwijze en instrumenten. Elke 

kunsttak beschikt over zijn eigen taal, zoals je dat ook 

in de natuur terugvindt, zo wonderlijk uitgedrukt in een 

poëtisch aforisme van Tagore:

‘Welke taal is de uwe, o zee?

De taal van het eeuwige vragen.

Welke taal is uw antwoord, o hemel?

De taal van de eeuwige stilte.’

En toch heeft, volgens Henriette Roland Holst, die stilte 

van de natuur veel geluiden. Kunst is vormgeving in de 

brede betekenis van het woord. Zo geeft de  bouwkunst 

vorm aan de ruimte, de muziek aan de stilte, de vaas 

aan de leegte, de poëzie aan de spraakklanken, 

glasramen aan het licht. Ze zijn zichtbaar, tastbaar licht. 

Men kan ze beschouwen als geschenken van de zon 

die slechts van het licht en in het licht kunnen leven. Zo 

is beeldhouwkunst gesensibiliseerde dimensionaliteit, 

want de geest valt er in tastbare vormen stil. Hoe 

gebeurt dat nu in de schilder-, teken- en etskunst? Met 

behulp van instrumenten, met name penseel, potlood 

of etsnaald, tekent de kunstenaar op doek, papier of 

plaat wat hem fascineert, ontroert, treft. En dat kunnen 

verrassende dingen zijn. Daarmee zijn we beland bij 

het gedicht ‘Dingen’ van de Tsjech Jiri Wolker. Het gaat 

finaal om bezieling, met als gevolg transformatie.

25 jaar Vrienden Mu.ZEE

We vieren in 2015 ons 25-jarig bestaan. Als we de 

werking van de Vrienden overschouwen, stond deze 

in essentie in dienst van kunst en schoonheid. Ik denk 

daarbij aan grote tentoonstellingen, atelierbezoeken en 

vooral: het voortdurend stimuleren van bezoeken aan 

ons eigen Mu.ZEE (in de eerste vijftien jaar: het Stedelijk 

Museum voor Schone Kunsten), het zelf organiseren en 

bijwonen van voordrachten, de uitgave van een eigen 

tijdschrift Pro Luce, de samenwerking met andere 

culturele verenigingen.

Onze vereniging heeft vooral doelstellingen, zoals die in 

haar statuten geformuleerd zijn, maar ook als onderwerp: 

de verspreiding van ‘schoonheid’. Een probleem is 

echter dat we over veel definities beschikken, maar 

finaal niet weten wat ‘schoonheid’ precies is. Nochtans 

hebben we ons er 25 jaar lang voor ingezet. Heerlijke 

teksten werden over ‘schoonheid’ geschreven, maar 

tenslotte blijft hierover het meest wijze woord dat van 

de beroemde schilder Albrecht Dürer: ‘Die Schönheit, 

was das sei, das weiss ich nit.’ Enkele definities helpen 

ons wellicht op weg, zoals van Plato: ‘Schoonheid 

is zichtbaar geworden liefde’; of van Th. Gautier: 

‘Schoonheid is de harmonie’; of nog van Thomas van 

Aquino: ‘Schoonheid is de schittering van het ware.’ 

Kortom, het is zo’n beetje zoals literatuurcriticus Achilles 

Mussche het in zijn ‘Poëtica’ geformuleerd heeft: ‘Wij 

weten het niet, wat schoonheid is. Wij bezitten geen 

wetten of voorschriften om eruit te leren hoe we tewerk 

moeten gaan om schoonheid voort te brengen. Wij 

kennen geen bewijzen om het voor iedereen objectief 

duidelijk te maken dat een of ander kunstwerk inderdaad 

onbetwijfelbaar  schoon is. Wij hebben geen normen, 

geen maatstaven waarmee wij de hoeveelheid, het 

gehalte, het percentage schoonheid van de dingen eens 

en vooral, om zo te zeggen wetenschappelijk, zouden 

kunnen meten of wegen.’

Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan organiseert 

onze vereniging diverse manifestaties, waar u in dit 

nummer en in de volgende nummers van Pro Luce meer 

over zult lezen. Maar vooral:  de Vrienden schenken 

aan Mu.ZEE een prestigieus kunstwerk, dat ook het 

patrimonium van de stad Oostende verrijkt. 

Roland Laridon 

voorzitter

  © foto: Valère Prinzie
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SFEERVERSLAG

In haar verwelkoming gaf Martine Meire in woord 

en beeld een paar hoogtepunten uit het 25-jarig 

bestaan van de Vrienden, tussen 1990 en nu. Van de 

oorspronkelijke bestuursleden zijn alleen de voorzitter, 

Roland Laridon, en de ondervoorzitter, René Maes, 

nog actief in het bestuur. Zij werden door haar voor hun 

inzet bedacht met een boekenbon. Bovendien stelde ze 

het fluitkwartet voor van het Conservatorium aan Zee, 

bestaande uit vier vrouwelijke leerlingen dwarsfluit o.l.v. 

Etienne Honnay. Zij traden driemaal op, voor de eerste 

keer na het werkingsverslag door secretaris Johan 

Van Roose (zie p. 4). Na het financieel verslag door 

penningmeester Joël Nieuwenhuyse (met de aankoop 

van de schenking aan Mu.ZEE in de begroting 2015), 

was het woord aan onze gastspreker Phillip Van den 

Bossche, directeur-conservator van Mu.ZEE, over ‘Een 

museum voor Oostende, een museum voor de wereld’. 

Hij illustreerde zijn visie op wat een museum is (volgens 

de ICOM-definitie uit 1974) in een ‘visuele lezing’ met 

beelden van vroeger en nu. In de 21ste eeuw zijn we 

toe aan een transformatie en herinterpretatie van die 

definitie. Hoe kunnen we nieuw publiek aantrekken en 

jongeren enthousiasmeren? Daartoe kijkt hij tijdens een 

museumbezoek vaak meer naar de reacties van het 

publiek dan naar de kunst zelf, in grote musea als het 

MoMa en het Metropolitan in New York. Een museum 

is nooit af en hij voorspelt in de komende 15 jaar een 

renaissance van erfgoed en musea. In elk geval zijn de 

Vrienden al 25 jaar bezig om meer aandacht te vragen 

voor de taak van het museum en daarin zijn ze dus als 

voorlopers te beschouwen. 

In zijn feesttoespraak stelde voorzitter Roland Laridon 

hoe rijk Mu.ZEE in feite is met zijn enorme Spilliaert- 

en Ensorcollectie. De essentie van zijn toespraak leest 

u in het Edito op p. 2. Tot besluit bedankte hij Sonja 

Geeraerts met bloemen en een culinaire cheque voor 

haar jarenlange inzet als reisleidster. 

In haar slotwoord feliciteerde schepen van Cultuur Hilde 

Veulemans de Vrienden met alles wat zij in hun 25-jarig 

bestaan gerealiseerd hebben. De museale collectie is 

dankzij hen verrijkt en zelfs de IJslandvaarder ‘Amandine’ 

is door de Vrienden aan de stad Oostende geschonken. 

Zij wenst de Vrienden toe om met dezelfde bezieling 

Algemene vergadering 2015

verder te werken aan hun doelstellingen. Tot slot richt 

zij een dankwoord aan voorzitter Roland Laridon voor 

zijn welverdiende Cultuurprijs 2014 in zijn strijd voor het 

behoud van het Oostends erfgoed.

En dan volgt de apotheose met de schenking van een 

prachtige Spilliaertaquarel aan Mu.ZEE. Dat het een 

Spilliaert zou zijn, konden aandachtige toehoorders al 

hebben opgemaakt uit de ‘visuele lezing’ van directeur-

conservator Phillip Van den Bossche, met een allusie op 

twee mooie Spilliaerts in een hoekje in het Metropolitan, 

en uit de toespraak van Roland Laridon die startte met 

de bespreking van twee werken van Spilliaert. Er was 

ruime belangstelling van de pers voor deze prachtige 

schenking, die zo mooi beschreven wordt door ons 

erelid en Spilliaertdeskundige Anne Adriaens-Pannier, in 

de tekst op p. 4.

Tijdens de feestelijke receptie had iedereen de 

gelegenheid om na te praten over deze luisterrijke viering 

van het 25-jarig bestaan. Daarbij werd de aanwezigheid 

van de gouverneur, de burgemeesters van Oostende 

en Oudenburg, de huidige schepen en de vroegere 

schepenen van Cultuur van de stad Oostende erg op 

prijs gesteld, en ook die van de vroegere bestuursleden 

van de Vrienden.

Wie had ingeschreven voor de feestlunch (64 leden), 

schoof daarna aan in restaurant Savarin, waar een 

verfijnd en zeer smakelijk menu ons wachtte. De 

geanimeerde gesprekken werden er bij de koffie nog 

voortgezet tot na 15.30 uur.

Femke Simonis

namens bestuur en redactie

  © foto: Valère Prinzie

  © foto: Valère Prinzie

  Prominenten, oud-schepenen, bestuursleden en oud-bestuursleden 

© foto: Valère Prinzie
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SCHENKING AAN MU.ZEE

Léon SPILLIAERT 

Vrouw met kind lezend 

aan tafel,  mei 1917

Een paar maanden na 

zijn huwelijk, in december 

1916, besluit Léon Spilliaert 

Oostende te verlaten om 

het dreigend oorlogsklimaat 

dat hem bijzonder zwaar 

weegt, achter zich te laten. 

Met zijn jonge vrouw Rachel 

Vergison vestigt hij zich 

tijdelijk in een randgemeente 

van Brussel, met de hoop op 

een pacifistische opdracht in 

het buitenland. 

De liefdevolle aanwezigheid 

van de jonge vrouw, het 

rustiger leven openen een 

beeldenregister, dat de 

kunstenaar tot dan toe niet 

op papier had vastgelegd. 

Zoals de jonge Rik Wouters, 

verdiept Spilliaert zich in de 

weergave van intimistische 

taferelen waar huiselijk 

geluk het onderwerp vormt. 

Viering 25-jarig bestaan

 © Léon Spilliaert ”Vrouw met kind lezend aan tafel”, mei 1917

In lichte zuivere aquarelkleuren met een elegante 

lijnvoering, waar het licht de vormende factor van 

de compositie uitmaakt, 

ontwerpt hij een droombeeld 

van vreedzame harmonie. 

De naaiende jonge vrouw in 

verwachting en het lezend 

meisje, spruiten voort uit de 

verbeelding van de jonge 

toekomstige vader. 

Met een aandachtige blik 

detailleert hij tafel en stoel, 

raamgordijnen en het lichte 

kantwerk dat als een speels 

patroon de dialoog aangaat 

met de prille lentenatuur. 

In latere ontwerpen voor 

de poëtische platen, 

geïnspireerd door de “Serres 

chaudes” van Maurice 

Maeterlinck, grijpt Spilliaert 

terug naar dit fijn kantmotief 

als ondersteunend beeld-

scherm voor de symbolisch 

wiegende vegetatie, ont-

sproten aan zijn fantasierijke 

geest.             

Anne Adriaens-Pannier 

ereconservator KMSKB

WERKINGSVERSLAG 2014

Hierbij het overzicht van onze toch wel dynamische 

werking in 2014.

Onze vorige Algemene Vergadering, de 24ste statutaire, 

vond plaats onder massale belangstelling, op zaterdag 

22 februari 2014 in de Koninklijke Gaanderijen.

De Raad van Bestuur kwam daarna vijfmaal samen: op 

6 maart, 5 mei, 4 september, 13 november 2014 en 15 

januari 2015.

Onze vereniging organiseerde en bereidde ook tal van 

manifestaties voor:

expo ‘Shutdown’ van Fred Maës in de Venetiaanse 

Gaanderijen, met een rondleiding door de kunstenaar 

zelf.

ons erelid Xavier Tricot in de Venetiaanse Gaanderijen, 

naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling van 

zijn beeldend werk.

Algemene vergadering 2015

Cassel en het Frac in Duinkerke.

de expo ‘Loopgraven in Afrika (1914-1918)’ in de 

Venetiaanse Gaanderijen, met aansluitend onze 

Garden Party, die binnen doorging wegens de slechte 

weersomstandigheden.

stichting Jenny & Luc Peire in Knokke met ontvangst 

en rondleiding door ons erelid mevr. Anne Adriaens-

Pannier.

Koekelare ‘In het spoor van Käthe Kollwitz’, met een 

bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats, een 

lezing door onze voorzitter en een bezoek aan het 

museum in CC De Brouwerij.

voor een exclusief bezoek aan de diverse locaties van 

de tentoonstelling ‘De Zee, Salut d’honneur Jan Hoet’.

de expo ‘Oostends Paviljoen 2014’ in de  Venetiaanse 

Gaanderijen.
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diezelfde Venetiaanse Gaanderijen, de expo ‘Out of 

the blue’.

In samenwerking met UPV organiseerden de Vrienden 

op zondag 27 april in Mu.ZEE een lezing door Raoul 

Servais over zijn ontmoetingen met bekende Oostendse 

kunstenaars.

De  Vrienden legden ook bloemen neer:

- Op 12 april naar aanleiding van de Ensorherdenking

- Op 11 oktober naar aanleiding van de Jan De 

Clerckhulde

Al deze manifestaties werden aangekondigd in ons 

tijdschrift Pro Luce dat in 2014 viermaal verscheen. Alle 

nummers werden voorbereid door onze redactieraad 

tijdens vier redactievergaderingen, resp. op 19 februari, 

19 mei, 20 augustus en 17 november 2014. 

Onze voorzitter werd voorgesteld als kandidaat voor 

de jaarlijkse prijs Cultuurraad Oostende, editie 2014. 

Hij werd al verkozen na de eerste stemronde met 

een verpletterende meerderheid en krijgt zijn prijs 

overhandigd op 13 maart. De prijs is een beeldje van 

Gust Michiels, die ook jarenlang lid is geweest van de 

Vrienden. Proficiat, voorzitter!

De Vrienden zijn ook lid van de Cultuurraad en van de 

Federatie van de Vrienden van de Musea van België. 

Onze leden worden altijd uitgenodigd op alle 

tentoonstellingen die door Mu.ZEE georganiseerd 

worden. Hiervoor danken wij speciaal directeur-

conservator Phillip Van den Bossche, steeds ook trouw 

aanwezig op onze Algemene Vergaderingen.

De volgende leden overleden in het afgelopen jaar: de 

heer Patrick Deschryvere, mevr. Diane Dewolf, de heer 

Stefaan Craeynest, de heer Marcel Marlein, de heer 

Hendrikus De Bruin en mevr. Gaby Antony. Laten we 

een moment van stilte inlassen om deze mensen te 

herdenken.

Verder blijft ons ledenbestand jaar na jaar stijgen, met 

in 2014 een recordaantal van meer dan 300 leden, 

waaronder 53 nieuwe leden! Ondanks de economische 

crisis veranderen de bijdragen voor het lidgeld niet voor 

2015. In het eerste nummer van Pro Luce in 2015 staat 

tot in de kleinste details beschreven wat de voordelen 

zijn van uw lidmaatschap, en dat is toch heel wat!

Ik zou ten slotte graag ook iedereen willen bedanken 

die in 2014 op de een of andere manier zijn of haar 

steentje heeft bijgedragen tot de bloei en groei van onze 

vriendenkring en hoop in 2015 op uw medewerking te 

kunnen blijven rekenen. We zullen u alvast ook in 2015 

een boeiend en veelzijdig programma aanbieden. Dat is 

alvast beloofd!

Johan Van Roose

secretaris

  © foto: Valère Prinzie

Venetiaanse Gaanderijen

 Peter Defurne, de Vrienden en ‘Outsider’-kunstenaar Roger Flederick (midden)

 © foto: Valère Prinzie

TERUGBLIK OP GELEID BEZOEK AAN

 ‘UIT DE MARGE’

Op 12 februari 2015 werden een twintigtal Vrienden 

verwelkomd door Nel Ottevanger, voorzitter van de vwz 

WanderArt en door de curator van de tentoonstelling, 

Peter Defurne, directeur van de Kunstacademie aan 

Zee (KaZ)  en onze gids tijdens de rondleiding. Nel 

Ottevanger verklaarde ons eerst de naam WanderArt: 

een combinatie van het Engelse ‘Wander’ (dwalen) en 

‘Wonder’ (be- en verwonderen). Het doel is ‘Outsider’-

kunstenaars (veelal mensen met een beperking) een 

zichtbare plaats te geven binnen onze samenleving. 

Peter Defurne vertelde hoe binnen KaZ acht kunstenaars 

de ‘Outsiders’ begeleiden, een extra stimulans geven 

en met hen in een artistieke dialoog gaan. Hij toonde 

dit aan met tal van voorbeelden uit de geëxposeerde 

werken. Een van de ‘Outsiders’, met wie KaZ het langst 

samenwerkt, is Roger Flederick. Zelf was hij, op de dag 

van zijn 60ste verjaardag, op 12 februari aanwezig om 

ons te laten kennismaken met zijn werk en met enkele 

bijgaande, ontroerend oprechte gedichten over de liefde. 

Een in alle opzichten buitengewone en indrukwekkende 

tentoonstelling, die een echte meerwaarde kreeg door 

de uitleg van Peter Defurne!
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Venetiaanse Gaanderijen

PROFUMO DI MARE

Van 15 maart tot 26 april exposeren 25 Oostendse 

kunstenaars in de Venetiaanse Gaanderijen. De dienst 

Cultuur nodigde Hugo Brutin uit om als curator de expo 

Profumo di Mare te concipiëren. 

Hugo Brutin: 

‘Profumo di Mare’, 

g e ï n s p i r e e r d 

door ‘Le parfum 

d’Ostende’ waar 

Ensor het over had 

en dat de spirit van 

de onvolprezen Léon 

Spilliaert reflecteert, 

wil in de mate van 

het mogelijke een 

discreet, maar over-

tuigd punt plaatsen 

- geen eindpunt 

weliswaar - in het 

pantheon van leven-

de Oostendse kun- 

stenaars. De ten-

toonstelling wil ook  

een hommage zijn  

aan enkele toppers of een schouderklopje of een 

knipoogje van waardering aan het adres van anderen 

die uiteraard heel verdienstelijk hebben gecreëerd 

zonder meteen internationale ambities te koesteren. De 

diversiteit qua visie, gebruikte technieken, discipline en 

impact op de goegemeente van dit ensemble is groot. 

Enkelen genieten - terecht en zonder de bekende 

promotionele trukendoos - reeds een internationale 

waardering, ook al zijn zij nog lang niet aan het einde van 

hun carrière gearriveerd. Anderen hebben een lange en 

moedige weg afgelegd, van zoeken en vinden, van pogen 

en uiteindelijk triomferen en mogen tevreden en tevens 

gelaten hun verworvenheden evalueren. Nog enkele 

anderen zijn (geïsoleerde) monumenten geworden, 

zowel op het vlak van de beeldende uitstraling als op 

dat van de vergeestelijkte zegging. Figuratie domineert 

hier in schilderijen, tekeningen en sculpturen. Klassieke 

thema’s zoals het landschap en de menselijke figuur 

verschijnen in een hedendaagse benadering die lang 

blijft nazinderen en aanzet tot enig mediteren omtrent 

eenzaamheid en introspectie, herinnering en geestelijk 

elan. Het wezen mens wordt vaak uitgebeeld in een 

veelal realistische weergave die wel eens refereert aan 

de stroom van beelden die wij dagelijks te slikken krijgen. 

Beelden die ons vertrouwd zouden kunnen zijn, worden 

picturaal en inhoudelijk geïnterpreteerd en opnieuw 

gecreëerd.

Enige ironie is evenzeer aanwezig, verhalend, 

beschouwend en heerlijk geschilderd en getekend. 

Droom en werkelijkheid versmelten in elkaar. 

Fijnschilderen alterneert met een getormenteerd 

expressionisme. De zee mompelt in de achtergrond als 

personage en als projectie van wat geen grenzen kent.                                                                                                                              

Er ontvouwt zich een vreemd universum, twee- en 

driedimensionaal, waarin mens en dier nauw met elkaar 

verbonden zijn en de werkelijkheid heel even droom 

wordt en andersom en waarin plots de symboliek en een 

parallelle wereld de vermeende realiteit inpalmen.’ 

Volgende kunstenaars nemen deel: Kari Bert, Danny 

Bloes, John Blommaerts, Willy Bosschem, Erwin Cattoor, 

Jacky De Maeyer, Myriam Dekeyser, Rik Delrue, Roland 

Devolder, Marc Galle, Ivan Good, Sonja Helmont, Valery 

Konevin, Dirk Michiels, Gigi Praet, Lil Seys, Dirk Van der 

Cruyssen, Herr Seele, Kathleen Van Houtte, Redgie Van 

Troost, Land Van Wynsberge, Sandra Vanblaere, Yves 

Velter, Arlette Vereecke, Siegfried Vynck.

 © Lieve Sinaeve

We nodigen onze Vrienden uit voor een geleid bezoek aan de tentoonstelling op donderdag 23 april om 

14.30 uur in de Venetiaanse Gaanderijen. Gelieve in te schrijven bij martine.meire@oostende.be of 059/56.20.15.

TERUGBLIK OP DE EXPO 

 ‘OUT OF THE BLUE’

Op dinsdag 11 december genoten 32 leden van de 

boeiende uiteenzetting van Philip Verbruggen, curator van 

de expo ‘Out of the Blue’ in de Venetiaanse Gaanderijen.  

Hij verduidelijkte de selectie van de zeven kunstenaars 

uit de tentoonstelling vanuit een persoonlijke insteek.  

Onze voorzitter, Roland Laridon, benadrukte na afloop 

dat de rondleiding meer inzicht gaf in de samenhang 

van de tentoonstelling, en zowel verrassend als boeiend 

was.

Martine Meire

directeur-cultuurbeleidscoördinator
  © foto: Martine Meire
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Mu.ZEE

BEAUFORT BUITEN DE GRENZEN

 21.06 – 21.09 2015

De vijfde editie van Beaufort met als titel ‘Buiten De 

Grenzen’ bouwt verder op de traditie van kunst in de 

publieke ruimte van de vorige edities, maar kiest ook 

resoluut voor verandering en vernieuwing. 

Het artistieke concept is uitgewerkt door de curatoren 

Lorenzo Benedetti (De Appel in Amsterdam), Patrick 

Ronse (Be-Part in Waregem), Hilde Teerlinck (freelance 

curator) en Phillip Van den Bossche (Mu.ZEE in 

Oostende).

‘Buiten De Grenzen’ kiest voor een totaalproject 

langs de kust, waarbij een solotentoonstelling van het 

collectief A Dog Republic onder leiding van de 91- 

jarige architect, urbanist en ontwerper Yona Friedman 

wordt gecombineerd met een groepstentoonstelling 

op drie provinciale locaties: Het Zwin Natuurcentrum 

aan de oostkust, Raversyde in het midden en het 

bezoekerscentrum De Nachtegaal met de omringende 

Oosthoekduinen aan de westkust.

De solotentoonstelling vormt de artistieke verbinding 

tussen deze drie locaties om zo de continuïteit in inhoud 

en presentatie van ‘Buiten De Grenzen’ te vervolledigen.

A Dog Republic ontwikkelt deze zomer een omvangrijk 

project, getiteld ‘Musée Promenade’, een feeëriek 

project langs de 67 kilometer lange kustlijn. Dit ‘museum’ 

ontstaat al wandelend en neemt doorheen de tijd en 

afhankelijk van de plek verschillende verschijningsvormen 

aan. Dit zullen tekeningen op het strand, in winkelvitrines 

en in plexiboxen zijn, vlaggen, affiches en teksten 

in het straatbeeld, films, architecturale installaties, 

paviljoenen… Bezoekers, wandelaars en passanten 

krijgen hierbij de ruimte om een actieve rol aan te nemen. 

Meest in het oog springend zullen de verschillende 

architecturale prototypes worden, gebaseerd op Yona 

Friedmans ideeën over ‘mobiele architectuur’ en ‘zelf-

planning’. 

Aanvullend op deze onconventionele presentatie is er 

de groepstentoonstelling, verspreid over drie unieke 

locaties. Gevormd als een drieluik zullen een veertigtal 

kunstenaars nieuwe projecten of reeds bestaande 

werken tonen. Een combinatie van net afgestudeerde 

kunstacademici, meer gevestigde namen en bekende 

internationale kunstenaars gaan de uitdaging aan en 

brengen verrassende en heel diverse voorstellen.

Deze kunstenaars nemen deel : 

A Dog Republic, Marti Anson, Charif Benhelima, Otto 

Berchem, Marc Bijl, Katinka Bock, Kasper Bosmans, 

Mariana Castillo Deball, Clairefontaine, Lucile Desamory, 

Liesbeth Doms, Matias Faldbakken, Thomas Galler, 

Pieterjan Ginckels, Scott King, Gabriel Kuri, Mark 

Lombardi, Ingrid Luche, Mark Manders, Teresa 

Margolles, Cildo Meireles, Helen Mirra, Alessandro 

Pessoli, Falke Pisano, Julien Prévieux, Walid Raad, Allan 

Sekula, Kelly Schacht, Thomas Schütte, Terry Smith, 

Superflex, Zhou Tao, Oscar Tuazon, Rinus Van de Velde 

en Lily Van der Stokker.

 © A Dog Republic, 2015

 © René Maes

Wij organiseren een geleid bezoek aan 

Beaufort op donderdag 25 juni om 14.30 uur 

in Domein Raversyde.  De kostprijs voor de 

gids en de toegang bedraagt 13 euro. U kunt 

met hetzelfde ticket ook de tentoonstellingen 

in De Nachtegaal in De Panne en het Zwin in 

Knokke bezoeken.

Uw inschrijving is pas geldig na overschrijving 

op rekeningnummer BE16 0012 0908 3374 

p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende met 

vermelding ‘deelname Beaufort’.

We verzamelen om 14.15 uur aan de ingang 

van Domein Raversyde aan de Duinenweg.

BEZOEK EXPO ‘DE ZEE’

Op 24 februari bezochten koning Albert en koningin Paola 

de tentoonstelling ‘De 

Zee - Salut d’honneur 

Jan Hoet’ in Mu.ZEE. 

Bij het afscheid 

ontving koningin 

Paola van onze 

secretaris Johan Van 

Roose een exemplaar 

van Pro Luce nr. 61, 

waarin onder andere 

tien ‘topschilderijen’ 

uit de tentoonstelling 

besproken worden.

GELEID BEZOEK BEAUFORT
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Mu.ZEE

LILI DUJOURIE - PLOOIEN IN DE TIJD

 6 JUNI - 4 OKTOBER 2015

Het werk van Lili Dujourie (°1941, Roeselare)  vermengt 

invloeden van Vlaamse Primitieven zoals Jan Van 

Eyck met haar persoonlijke, vanuit de late jaren ’60 

vertrekkende artistieke benadering. Ze werkt in marmer, 

papier-maché, staal, lood, fluweel en keramiek, waarbij 

ze decoratie en ornament een centrale rol geeft en speelt 

met de sensualiteit en directheid van de materialen. 

Haar sculpturale ingrepen vechten een strijd uit tussen 

schilderij en sculptuur, tussen balans en zwaartekracht, 

tussen abstractie en figuratie en tussen hun fysieke 

aanwezigheid en hun omgeving. Haar kernthema’s 

zijn de relatie tussen natuur en cultuur, het verstrijken 

en het gewicht van de tijd en haar zoektocht naar een 

emotioneel begrip van ruimte.

 © courtesy: Galerie Micheline Szwajcer and Lili Dujourie

De tentoonstelling vindt parallel plaats in S.M.A.K. (Gent) 

en in Mu.ZEE (Oostende). De twee scènes van deze 

tentoonstelling - de ene in het binnenland en de andere 

bij de zee, - bestrijken Dujouries oeuvre vanaf haar 

debuut in de late jaren ’60 tot vandaag.

Cultuurprijs 2014: Roland Laridon

PRIJS VAN DE CULTUURRAAD 2014

Eind 2013 nog werd op voordracht van de Raad van 

Bestuur van de Vrienden Mu.ZEE, samen met twee 

andere Oostendse cultuurverenigingen, Xavier Tricot 

verkozen tot laureaat van de Prijs van de Cultuurraad 

2013. Bij de prijsuitreiking in februari 2014 bracht onze 

voorzitter Roland Laridon de laudatio (zie Pro Luce 

nr. 58, p. 10-11). Nu valt hemzelf de eer te beurt. Op 

voordracht van maar liefst zes verenigingen (Oostendse 

Heemkring De Plate, De Vrienden van Jan De Clerck, 

Vermeylenfonds afd. Oostende, Fotoclub De Meeuwen, 

Volkshogeschool Oostende en – uiteraard – Vrienden 

Mu.ZEE) werd hij met een ruime meerderheid verkozen 

tot laureaat 2014, wegens zijn jarenlange inzet voor het 

Oostendse erfgoed en kunstpatrimonium. De Prijs is 

uitgereikt op 13 maart 2015, tijdens een feestelijke zitting 

in CC De Grote Post. De laudatio werd uitgesproken 

door Jean Pierre Falise, voorzitter van de Oostendse 

Heemkring De Plate.

LAUDATIO

Beste Roland, Geachte aanwezigen,

Er werd mij deze avond door de Raad van Bestuur 

van de Cultuurraad Oostende een zware taak op de 

schouders gelegd. Zij hebben mij namelijk gevraagd, 

om in naam van de zes verenigingen die Roland hebben 

voorgedragen, deze laudatio te houden. Ik ben er mij van 

bewust dat het een hele eer is en ik ben de Raad dan 

ook zeer dankbaar dat mij die eer werd toevertrouwd. 

Maar het blijft een zware taak. En waarom? Omdat 

Roland Laridon een complexe persoon is, een persoon 

met zeer veel facetten die in een kort bestek niet allemaal 

naar voren gebracht kunnen worden. Maar ik zal een 

poging doen. 

Als mens is hij eerlijk en eerder bescheiden. Wel is hij 

standvastig in zijn principes; hij komt openhartig voor zijn 

mening uit, maar weet in conflicten ook te bemiddelen 

om tot een rechtvaardige oplossing te komen. 

Roland is zeer gevoelig en gekant tegen onrecht. Als 

sociaal bewogen mens zet hij zich in voor het humanisme, 

het vrije woord en voor de Vlaamse Beweging.

Maar vooral is hij een ‘mijmeraar’, een kunstkenner en 

een liefhebber van al wat puur, schoon en harmonieus 

is. 

‘Om den brode’ was hij hoogleraar esthetica aan de 

bekende Erasmushogeschool in Brussel. Via zijn colleges 

en door zijn  bezielende taal en krachtige gebaren kregen 

zijn studenten oog voor kunst en schoonheid.

Hier in Oostende kreeg hij, als ik het zo mag uitdrukken, 

bekendheid door zijn lange strijd voor het behoud 

en het vrijwaren van het Oostendse erfgoed en 

kunstpatrimonium. Hij ijverde voor ‘onze’ schilders (Ensor, 

  Cultuurprijs: beeldje ‘Torso’ van Gust Michiels - © foto: Valère Prinzie
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Permeke, Spillaert, Jan De Clerck) en beeldhouwers, 

voor miskende sites en bedreigde gebouwen. Denk 

maar aan zijn felle strijd voor het behoud van Villa Maritza 

en zijn inzet voor de bescherming van de villa’s Francine, 

Yvonne, Simone en La Tourelle; zijn strijd voor een nieuw 

Museum voor Schone Kunsten van de stad Oostende. 

Ook mede door zijn actie is het Casino-Kursaal Oostende 

een beschermd monument geworden.

En nog vergeet ik enkele aspecten. Tijdens de periode 

1967-1976 was hij verantwoordelijk voor de tv-

uitzendingen van het Vermeylenfonds. Verder was hij 

maker van documentaires over o.a. Achilles Mussche, de 

beeldhouwer Gust Michiels, over James Ensor, Hubert 

Minnebo en Roland Devolder. Bovendien was Roland 

curator van tentoonstellingen over figuren als Charles 

De Coster, August Vermeylen, Frans Masereel, Eric 

De Kuyper en Charlotte Mutsaers. Hij is nog altijd een 

veelgevraagde voordrachtgever en een begeesterende 

inleider bij tentoonstellingen en vernissages.

Ten slotte mag ik zijn onderscheidingen niet vergeten. 

In 1987 kreeg hij de medaille Herdenking Jan Breydel 

en Pieter De Coninck. Op de 11 juli-viering 1990 kreeg 

hij de Orde van de Gulden Sporen. Ook de zilveren en 

de gouden medaille van de Raad van Cultuur van de 

Provincie West-Vlaanderen vielen hem te beurt. 

U ziet, Geachte dames en heren, Roland is werkelijk 

een culturele duizendpoot die meer dan verdiend, en 

ik herhaal het, meer dan verdiend, de Prijs Cultuurraad 

Oostende 2014 in ontvangst mag nemen.

Jean Pierre Falise

voorzitter Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring 

De Plate

Nog een paar verdiensten van Roland Laridon, die ertoe 

hebben bijgedragen dat hij de Cultuurprijs 2014 heeft 

gewonnen:

Curator van tentoonstellingen

Niet alleen over figuren als Charles De Coster, Tijl 

Uylenspiegel, August Vermeylen en Frans Masereel, 

maar ook over thema’s als ‘Stranden en blikken’ (rond 

Eric De Kuyper, Charlotte Mutsaers, Ensor en Spilliaert: 

Venetiaanse Gaanderijen, 2002), ‘De schoonheid van de 

schelp’ (i.s.m. de Oostendse schelpenkunstenaar Luca 

Del Monte), ‘Ensor en het boek’, ‘Drie kunstenaars, drie 

kunsttakken’ (Minnebo, Devolder, Leenknegt), met een 

bijgaande documentaire.

TV- en filmrealisator en auteur over kunst, cultuur 

en volksontwikkeling

Hij maakte diverse documentaires, o. a. over Ensor 

(‘Vreemd maar van alle tijden’), over Gust Michiels 

(schepper van het beeldje van de Cultuurprijs), ‘De 

uitstraling van de Vlaamse cultuur’. Over tal van 

Oostendse kunstenaars schreef hij een monografie.

Roland Laridon als mens en kunstkenner

Hij is een liefhebber van al wat puur, schoon en 

harmonieus is. Dat overbrengen en uitleggen aan 

anderen werd zijn roeping, in zijn betrachting naar 

geluk in en door de kunst. Een bezieler van kunst en 

schoonheid, op zijn leeftijd (78 jaar) nog steeds met de 

ontwapenende onbevangenheid van een kind, in be- 

en verwondering. En dat alles ten bate van de kunst en 

cultuur in onze ku(n)ststad.

Kortom, Roland Laridon is als spreekbuis, inleider van 

tentoonstellingen, voordrachtgever en auteur over alles 

wat met schoonheid, kunst en kunstenaars te maken 

heeft in Oostende, de Cultuurprijs 2014 meer dan waard!

Femke Simonis

namens bestuur en redactie

Stadsmuseum

OOSTENDE  VERANDERT 

 GEZIEN DOOR DE LENS VAN 

 VALÈRE PRINZIE

De geboorte van het nieuwe Oostende is een voortdurend 

proces. Er zijn stadsprojecten die verouderde buurten 

nieuw leven inblazen. Wat is er daarvoor verdwenen en 

is het wel verbeterd?

Voor deze tentoonstelling, die nog loopt tot 31 mei 2015, 

maakte Valère Prinzie een keuze uit zijn foto’s die hij 

tussen 2000 en vandaag maakte.

De fotografische blik van Valère Prinzie brengt het 

verhaal van wat Oostende zo uniek maakt, maar met 

de ironie en de spot van een kritisch Oostendenaar die 

erg veel van zijn stad houdt. Elke foto toont een stukje 

geschiedenis.

Valère Prinzie fotografeert al meer dan 35 jaar. Door 

het opnamestandpunt, de beperking van de kleuren 

en het isoleren van de onderwerpen schept hij een wat 

vervreemde sfeer, zonder te ensceneren.

Stadsmuseum, Langestraaat 69, Oostende

Openingstijden: 10 tot 12.30 en 14 tot 18 uur

(dinsdag gesloten)

Gratis toegankelijk voor de 

Vrienden Mu.ZEE Oostende

  © foto: Valère Prinzie
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Ensoriana

ERIC MIN OVER JAMES ENSOR

In 2008 verscheen de belangrijke 

studie van Eric Min ‘James Ensor. 

Een Biografie’ bij de uitgeverij 

Meulenhoff-Manteau. 2008 is ook 

het jaar waarin het Kunstmuseum 

aan Zee,  afgekort Mu.ZEE, 

ontstond door een fusie tussen 

twee bestaande kunstmusea: 

het Museum voor Schone Kunsten 

Oostende  en het  Provinciaal 

Museum voor Moderne Kunst van 

de provincie West-Vlaanderen. 

Intussen zijn zeven jaar  

voorbijgegaan, werd de uitgeverij 

Meulenhoff-Manteau omgedoopt 

tot de Bezige Bij Antwerpen en 

besloot die uitgeverij op haar 

beurt eind oktober 2014 haar 

boeken neer te leggen. Gelukkig 

blijft de mooie biografie over Ensor 

bestaan. Voor de liefhebbers 

van inzicht en kennis over de 

Oostendse baron en zijn werken 

is deze uitvoerige biografie (342 

blz.) van Eric Min een aanrader 

waarover in deze rubriek mag en 

moet bericht worden. 

Het werk is chronologisch opgebouwd in mooi te 

onderscheiden periodes : geboorte en jeugd in Oostende 

(1860-1877), studies en vriendschappen in Brussel (1877-

1884), ‘de wonderjaren’: periode van grote productie 

(1884-1888), met evaluatie van de kunststroming 

‘Les Vingt’ onder de inspiratie en begeleiding  van 

Octave Maus, de ‘Tentaculaire stad’, over Oostende, 

inspiratiebron bij uitstek, en zijn invloed aan het einde 

van de 19de eeuw (1888-1893), 

James Ensor (1894-1913) over 

Oostende in de Belle Epoque en 

ten slotte ‘Pif pouf paf – salut en 

de Kust’ (1914-1949), wat fijntjes  

verwijst naar Ensors schrijfsels 

en zijn gelijktijdige belangstelling 

voor de kust en de zee en zijn 

persoonlijke stellingnames in 

deze aangelegenheden. Het 

werk omvat een heel uitvoerige 

bibliografie en twee uitgebreide 

registers (personenregister 

en zakenregister), zodat zeer 

gemakkelijk geschriften terug 

te vinden zijn van en over Ensor, 

zijn werken, de appreciatie ervan 

en de personen die in zijn leven 

een  rol hebben gespeeld. Ten 

slotte illustreren vele foto’s dit zeer 

lezenswaardige boek.

Jacques Mertens

ere-archivaris

Vraag

In de Oostendse krant ‘Le Carillon’ van 3-4 oktober 

1903 verscheen een uitgebreid artikel over Ensor, 

ondertekend door ‘Le Vieil Ostendais’. Kan iemand 

mij zeggen wie ‘Le Vieil Ostendais’ was? Mailen kan 

naar: jaques.mertens@skynet.be

ENSORHULDE OP 11 APRIL

De jaarlijkse Ensorhulde vindt plaats op zaterdag 11 

april 2015.  De hulde bestaat uit een concert in het 

Duinenkerkje, Dorpsstraat Mariakerke, om 15 uur, 

gevolgd door de bloemenhulde aan het graf van de 

meester om 16 uur.  Alle Vrienden worden van harte 

uitgenodigd voor dit evenement dat de dienst Cultuur 

van de stad Oostende gratis aanbiedt.

BZIO

ART IMAGINATION: FOTOGRAFIE

Op woensdag 20 mei opent om 19.30 uur in het BZIO 

(Zeedijk 286, Oostende-Mariakerke) ‘Art Imagination’, een 

fototentoonstelling onder impuls van Michel Leerman, 

met de fotografen: Freddy Cordy, Eddy Degroof, Marc 

Lambrecht, Michel Leerman zelf, Christine Opsomer, 

Valère Prinzie, Patrick Pottier en Lieve Sinaeve. De 

tentoonstelling loopt tot in september 2015.

James
Ensor
Zaterdag 11 april 2015
om 15.00 uur 

Onze-Lieve-Vrouw Ter DuinenkerkDorpsstraat
Oostende (Mariakerke)

HERDENKING 2015
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Oostendse legenden

MAURICE ANTONY

De tweede Oostendse legende in de reeks van acht 

portretten van Willy Bosschem over personen die een 

band hebben met Oostende, is de bekende fotograaf 

Maurice Antony (1883-1963). Over hem schrijft Omer 

Vilain in ‘Langs de galerijen’ (1976): “Zelf beschouwde 

Antony zich als een echte kunstenaar en dat was hij ook 

tot in het diepst van zijn hart. Daarom tekende hij al zijn 

foto’s zoals kunstschilders hun doeken. In het begin kon 

men soms lezen ‘Antony d’Ypres’. Dit deed sommigen 

vermoeden dat hij van adellijke bloede was, doch het 

bijgevoegde Ieper wees er enkel op dat hij uit die stad 

afkomstig was. (…) 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog namen Maurice en 

zijn broer Robert foto’s van het door oorlogsgeweld  

brandende Ieper en wisten zij eerst als gelegenheids-

reporters de strijdende Britse soldaten op het front te 

fotograferen, later als vaste oorlogsreporters. Toen 

zij na de oorlog het in puin liggende Ieper verlieten en 

zich te Oostende kwamen vestigen, besloot Maurice 

geen studiofoto’s meer te maken. (…) Hij was inmiddels 

gehuwd en zou Oostende niet meer verlaten. Hij wilde 

zich voortaan nog enkel op reportages gaan toeleggen. 

En hoe hij daarin slaagde, bewijzen nu nog (…) de énige 

en mooie foto’s, getekend Antony.”

 Afmeting: 100 x 100 cm, Techniek: acryl op paneel 

 © Willy Bosschem

Op 8 januari 2015 is Gaby Antony op 87-jarige leeftijd overleden. Zij was de dochter van de bekende fotograaf 

Maurice Antony en samen met haar twee zusters een trouw lid van de Vrienden. 

Wij gedenken

TENTOONSTELLING 

 KUNSTACADEMIE AAN ZEE

Van 8 mei tot 14 juni presenteren de leerkrachten en 

leerlingen van de Kunstacademie aan Zee hun werken 

aan het grote publiek in de Venetiaanse Gaanderijen.  

De tentoonstelling is toegankelijk op donderdag, vrijdag, 

zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 17 uur. Op 

zondag ook van 10 tot 12 uur.

Venetiaanse Gaanderijen
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Kunst & Literatuur

NOG EENS: 

 ZURBARÁN EN NOOTEBOOM

Zoals al vermeld in het vorige nummer van Pro Luce, 

komt de schrijver Cees Nooteboom steeds weer 

Zurbarán (1598-1664) tegen. In het kunstboek ‘Zurbarán 

& Cees Nooteboom’ (Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 

1992) laat hij blijken waarom hij toch zo houdt van 

deze geheimzinnige Spaanse schilder. Hij geeft er een 

gedetailleerde, poëtische beschrijving van een veertigtal 

doeken. Hier volgt een tweede werk, na de bespreking 

van de ‘Verzoeking van de heilige Hiëronymus’ in Pro 

Luce nr. 61.

Over ‘Fray Gonzalo de Illescas, bisschop van Córdoba’

“Leg het rood op de geborduurde mouw (…) tegen dat 

andere, somberder rood van het vreemde, verstijfde, in 

bijna wolkachtige vormen opgebolde gordijn (…) dat de 

ruimte op dramatische wijze uit elkaar scheurt. Dof is die 

kleur, zweemt naar bruin, naar zwart, naar opgedroogd 

bloed, er schemert een raam achter dat nog net een 

stukje blauwe lucht laat zien, precies het blauw van de 

eksters die alleen in deze streken voorkomen.

Uren kan ik naar dat schilderij kijken, tot ik niet meer weet 

of dat gordijn nu voor of achter de bisschop hangt (…). 

 Fray Gonzalo de Illescas, bisschop van Córdoba (1639), 

 Hiëronymietenklooster, Guadelupe, 290 x 220 cm

Het is niet zeker of hij binnen of buiten zit, in een klooster 

of op een toneel. Het raffinement van de schilder heeft 

een deel van zijn witte pij op de grond gedrapeerd, 

waardoor de ruimte onder en achter de stoel van een 

onverbiddelijke duisternis wordt, het dwaze hondje zou 

er bijna in verdrinken. Ook de zijkant van het tafelkleed 

is duister al vangt die dan wat meer licht, de ware kleur 

van dat kleed zie je pas als je op de tafel kijkt waar de 

o zo scherp getekende boeken liggen, de glanzende 

schedel die nooit mag ontbreken, al evenmin als de 

zandloper die het verhaal van dood en vergankelijkheid 

nog een keer vertelt, hetzelfde verhaal dat de bisschop 

misschien wel bezig is op te schrijven, want boven die 

roerloze, vastgenagelde voorwerpen die eruitzien alsof 

ze niet meer kunnen verdragen dat er zoiets als tijd en 

het voorbijgaan van tijd bestaat, kijkt hij je aan met de 

lege blik van de schrijver die niemand ziet, een man op 

het spoor van een gedachte, een formule, een woord. 

Zijn pen heeft hij in de lucht geheven, halverwege 

tussen de open boeken op tafel en het ene gesloten 

boek op wat je misschien een vensterbank zou kunnen 

noemen, een ook al zo duistere streek tussen twee 

zuilen die alleen als zwart silhouet bestaan en die het 

binnen dat misschien geen binnen is, scheiden van een 

andere, verdere, publieke, wereld waarin de schrijver 

die ons aankijkt en niet aankijkt, brood of geld uitdeelt 

aan armen of mismaakten. Het moet dezelfde man 

zijn, dat zien we aan het lichte blauw van zijn mozetta, 

zijn schoudermanteltje, en het klooster moet dan ook 

hetzelfde klooster zijn als dat waarin hij zich tegelijkertijd 

bevindt, zodat degene die in het klooster van Guadelupe 

naar dat schilderij kijkt, zichzelf in een subtiele val gelokt 

voelt en misschien wel denkt dat hij zelf elk ogenblik van 

achter dat theatrale gordijn tevoorschijn kan komen (…). 

Op het gesloten boek ligt een appel, aan de appel zit 

nog het takje waarmee die aan de boom gezeten heeft, 

aan dat takje zit nog één blaadje. 

Uitdagend ligt die appel daar boven op het boek, (…), het 

soort appel waardoor je je onschuld voorgoed verliest 

als je hem eet, ik zou achteloos dat schilderij willen 

binnenlopen en hem pakken, maar dat mag niet, voor 

altijd ligt die verbeelde en tegelijkertijd werkelijke appel 

daar op de scheiding tussen binnen- en buitenwereld, 

alsof hij het op zijn eentje zou moeten opnemen tegen de 

gedachte die zich vormt in het hoofd van de  schrijvende 

man, en die een ogenblik later, als hij ons niet meer 

aankijkt en zijn blik weer naar het papier gericht heeft, in 

de vorm van woorden op datzelfde, geschilderde papier 

zal staan. Maar dan heeft het schilderij waar ik naar kijk, 

al opgehouden te bestaan.”

Uit: ‘Zurbarán & Cees Nooteboom’, Atlas, Amsterdam/

Antwerpen, 1992

Keuze van tekst en beeld: Femke Simonis
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drukkerijen

Schenking van 

een Spilliaert 

aan Mu.ZEE

Bij de viering 

van hun 25-jarig 

bestaan wilden 

de Vrienden 

een kunstwerk  

schenken aan Mu.ZEE, als blijvende herinnering. In 

samenspraak met directeur-conservator Phillip Van den 

Bossche werd een prachtige, intimistische aquarel van Léon 

Spilliaert gekozen: ‘Vrouw met kind lezend aan tafel’ (mei 1917, 

afm. 41 x 28 cm). Het kunstwerk is onthuld aan het einde van 

de Algemene Vergadering van de Vrienden op 7 maart, als 

een soort apotheose. Het is een symbolistisch werk van een 

verliefde Spilliaert, in een overgangsperiode van Oostende 

naar Brussel. Een gedetailleerde beschrijving van het werk 

geeft Spilliaertexperte Anne Adriaens-Pannier op p. 4.
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