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Editoriaal

	MEESTER VAN DE ZEE

Kunstschilder James Ensor staat centraal in deze editie 
van Pro Luce nr. 66.  Die aandacht komt er niet door een 
verjaardag van de Meester, maar wel omwille van twee 
belangrijke gebeurtenissen in 2016.  

Bij de voorstelling van de nieuwe strategische nota van 
Toerisme Oostende vzw blijkt dat de toeristische sector 
volop de kaart van kunst en cultuur trekt om Oostende te 
promoten. Onder het label Meester van de Zee wordt 
James Ensor ingezet als boegbeeld van die nieuwe 
beleidslijn en wordt Oostende dé Ensorstad.  Een grote 
troef is de aanzienlijke collectie kunstwerken van de 
Meester die de Stad bezit en het laatste woonhuis van 
Ensor in de stad die hem zo dierbaar was. Dit Ensorhuis 
in de Vlaanderenstraat 27 kan slechts een beperkt 
aantal bezoekers tegelijk ontvangen omwille van de 
stabiliteit. Een uitbreiding met een bezoekerscentrum 
is daarom noodzakelijk.  Dit bezoekerscentrum wil 
het universum van de meester schetsen en is meteen 
ook de toegang tot en de inleiding op een bezoek aan 
het Ensorhuis.  De sterke band van James Ensor met 
Oostende, zijn verbeelding, talenten, humor, invloed en 
relaties zullen er aan bod komen, evenals zijn voorliefde 
voor maskers en het carnavaleske, zijn inzet voor het 
behoud van waardevol bouwkundig erfgoed, zijn liefde 
voor de zee. Dit nieuwe bezoekerscentrum is van groot 
toeristisch belang. Door de wisselende tentoonstellingen 
die er geregeld zullen worden gebracht, zal ook de 
kunstliefhebber er telkens nieuwe ontdekkingen doen.

Na de succesvolle tentoonstelling ‘Bij Ensor op bezoek’ 
die in 2010 in Mu.ZEE zo’n 160.000 bezoekers kon 
bekoren, krijgt James Ensor vanaf 30 april een eigen 
vleugel in Mu.ZEE op de gelijkvloerse verdieping (zie 
ook p. 9). Zijn meesterwerken worden in relatie gebracht 
met zijn Oostendse leefwereld en tijdgenoten. Zowel 
olieverfschilderijen als etsen en biografische elementen 
worden opgenomen in een boeiende presentatie waarin 
ook foto’s een prominente plaats krijgen. Deze nieuwe 
Ensorvleugel is een belangrijke troef voor ons museum 
dat hiermee de rol en de betekenis van James Ensor 
voor Oostende als ‘Meester van de Zee’ in het Vlaamse 
museumlandschap bevestigt.

Als toemaatje kan ik nog verklappen dat er een nieuwe 
Ensorbiografie in de maak is van de hand van ons ere-
lid Xavier Tricot.  Hij heeft al de oeuvrecatalogus van 
schilderijen, in 2009 uitgegeven bij  het Mercatorfonds, 
op zijn naam staan en is in binnen- en buitenland erkend 
als Ensorspecialist.

In dit nummer van Pro Luce vindt u in de rubriek 
‘Ensoriana’ op p. 9 een boeiend artikel over de relatie 
van James Ensor met Edmond Picard, van de hand van 
ons bestuurslid Jacques Mertens, ere-rijksarchivaris.  
Hieronder vindt u het muzikale programma van de 
Ensorherdenking op 9 april, met aansluitend een 
bloemenhulde aan het graf van de meester.  Wij hopen 
dat de leden van Vrienden Mu.ZEE daar massaal 
aanwezig zijn als eerbetoon aan James Ensor.

Martine Meire
bestuurslid

Ensoriana

	ENSORHERDINKING OP 9 APRIL 2016

James Ensor hield van zijn thuisstad. In het 

bijzonder had hij een voorliefde voor het pittoreske 

Duinenkerkje, een ideale plek dus om jaarlijks de 

meester te herdenken met een klassiek concert en 

een bloemenhulde aan zijn graf.

Dit jaar is het strijkkwartet ‘Amici della Musica’ te gast. 
Het strijkkwartet werd in 2005 door de Belgische violist 
Jo Vercruysse opgericht. De muzikanten Jo Vercruysse, 
Tim Breckpot, Kaatje Strauven en Wouter Vercruysse 
delen dezelfde passie: met gelijkgestemden muziek tot 
leven brengen op het hoogste niveau. 

De vier leden van het strijkkwartet zijn allen lid van het 
‘Symfonieorkest Vlaanderen’. Ze spelen al jaren samen, 
zowel in orkestverband als in strijkkwartetformatie. Ze 
waren te gast op talrijke podia en festivals in binnen- 
en buitenland en staan steeds garant voor een unieke 
concertuitvoering. Lovende kritieken onderstrepen hun 
kwaliteiten en hun musiceervreugde.

Voor de Ensorherdenking werkten zij een programma 
uit waarin de wereld van Ensor tot leven komt, met 
strijkkwartetten van Claude Debussy en de Belgische 
componisten Flor Alpaerts en J.E.Moeran. Moerans werk 
staat overigens helemaal in het teken van de herdenking 
van WO I en de impact daarvan op Ensors leefwereld.

De Ensorherdenking, een initiatief van de dienst Cultuur 
van de stad Oostende, kunt u gratis bijwonen zonder 
te reserveren. Om 15.00 uur start het concert met 
aansluitend om 16.00 uur een bloemenhulde waar ook 
de Vrienden Mu.ZEE de Oostendse Meester eren. 

  Het graf van James Ensor aan de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk
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Algemene vergadering 2016

 In de bistro Venetiaanse Gaanderijen genieten we van het degustatiemenu 
om 13 uur (©Valère Prinzie)

Degustatiemenu
Blanke asperges, Oostendse grijze garnalen, 

tuinkruidenboter

***
Gebraden kabeljauw, prei, wortel, 

mousselinesaus, geplette aardappel

***
Aardbeien, frambozen, jenever- en bosbessen, 

vanille-ijs, sabayon

***
Mokka, chocolademoelleux

***
Incl. aangepaste wijn: Montemar Espagne, 

water: San Pellegrino, Vittel

€ 50 p.p. • voor 8 april 2016 over te schrijven
op rekening BE16 0012 0908 3374

p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende
met de vermelding ‘degustatiemenu AV 16/04’

N.B. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt 

tot 60 personen

Leden-kunstenaars stellen tentoon

	BERNARD SERCU
‘De Lettenbergontwerpen’ (7 plastische meditaties bij de 
kruisweg) nog tot 27 maart 2016 in de Magdalenakerk, 
Stalijzerstraat 19, Brugge

	GALERIE LATUVU
van onze leden Sabine Friederichs en Herman 
Vansynghel
Bages (Languedoc, Frankrijk): www.latuvu.fr
•	10	april	t.e.m.	29	mei	2016:	Yves	Beaumont	‘Fluctuat	

Nec Mergitur’
•	12	juni	t.e.m.	24	juli	2016:	Jean	Bilquin	‘Le	radeau’
•	31	juli	t.e.m.	4	september :	Yves	Velter	‘Semaphores’
•	1	oktober	t.e.m.	13	november :	‘La	Collection	F’ 		Yves	Beaumont	van	10/04	t.e.m.	29/05	in	Galerie	Latuvu

Intussen hebt u een individuele uitnodiging ontvangen via 
de post.

 16 APRIL 2016: ALGEMENE 

 VERGADERING VRIENDEN Mu.ZEE

Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Leden-
vergadering op zaterdag 16 april 2016 om 10.15 uur 
in de exporuimte van de Venetiaanse Gaanderijen (ingang 
zeedijk, bij het standbeeld van koning Boudewijn).

Het programma

n  Verwelkoming

 door Martine Meire, directeur Cultuur stad Oostende

n  Werkingsverslag 2015

 door Johan Van Roose, secretaris

n  Financieel verslag 2015

 door Joël Nieuwenhuyse, penningmeester
 oproep commissarissen voor kwijting bestuursleden

n (Her)verkiezing bestuursleden

n Meditatiemoment: ‘Verleden, Heden en Toekomst 

van een vereniging’

n Afscheidswoord 

 door René Maes, ondervoorzitter

n  Slotwoord

 door Bart Plasschaert, schepen van Cultuur

Met muzikale omlijsting door het gitaarkwartet van het 
Conservatorium aan Zee o.l.v. Brecht Brackx.
Nadien een glaasje cava, aangeboden door het bestuur.
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Oostendse beeldhouwers ter ere (deel 9)

	JACKY DE MAEYER: 

 SPELEN MET VORMEN EN OVALEN

In zijn huis in Raversyde zijn de schilderijen en beelden 
perfect en harmonieus geïntegreerd in het lichte, 
moderne interieur. Via een veranda kom je in het atelier 
waar Jacky De Maeyer zijn eikenhouten sculpturen 
bewerkt en maquettes maakt voor de beelden die in de 
openlucht worden geëxposeerd, in brons en cortenstaal, 
een legering die na oxidatie niet verder roest.
Sinds de jaren 1970 brengt Jacky De Maeyer de zomers 
door in zijn huis met atelier aan de voet van de Luberon 
in de Provence. In de zomer is het er te warm om te 
werken met hout en cortenstaal. Hij schildert er in acryl 
op papier, ontwerpt juwelen en maakt er maquettes van 
beelden in staalplaat.
Jacky De Maeyer is autodidact en haalde de eerste 
inspiratie voor zijn beelden op het strand. “Ik was een 
strandjutter die verweerd wrakhout verzamelde en ook 
paaltjes tussen de stenen van de golfbrekers. Daar 
maakte ik in 1967 mijn eerste assemblages mee. Maar 
omdat er niet zoveel hout aanspoelde, begon ik al 
gauw onderdelen van oude meubels en bierbakken te 
gebruiken die ik bewerkte en polijstte. Ook verkoolde 
ik houtblokken even kort in de open haard en liet die 
afkoelen op het gazon, waarna ik ze afschraapte met 

een mes en een stalen borstel. 
Zo hield ik de brute materie over, 
met prachtig zichtbare nerven. We 
moesten er wel de zwarte plekken 
in het gras bijnemen. (lacht)” Later 
haalde hij zijn eikenhouten balken 
en planken in een boomzagerij. 

Zo kwam hij op het idee van de 
‘ovalen’, zijn handelsmerk. 
Je kan ermee spelen: de 
ronde kanten tegen elkaar, 
of de vlakke. Dat levert in 
veel van zijn sculpturen een 
mooi effect op van ogen, 
een mond of lippen, zeker 
als die tegen het warme, 
donkere hout rood 

gekleurd worden.

Warmhouten beelden 

tegen een azuurblauwe hemel

Door verticaal te werken en houten elementen paalvormig 
op te stapelen, ontstonden zijn zogenaamde ‘totems’. 
Mu.ZEE bezit een eikenhouten totempaal, ‘Moeder 
Aarde’, nog aangekocht door conservator Frank Edebau. 

Omdat Jacky De 
Maeyer een 
hartstochtelijk 
verzamelaar is 
van primitieve 
kunst uit onder 
andere Afrika 
en Zuid-Oost-Azië, 
ligt de vergelijking 
met zijn eigen 
b e e l d h o u w k u n s t 
voor de hand. Zelf 
beschouwt hij zijn 
werk als abstract, 
met figuratieve 
reminiscenties. Als 
autodidact is hij zijn 
eigen weg gevolgd, 
zonder invloed 
van leermeesters. 
Als voorbeeld ziet 
hij alleen de heel 
grote namen in de 
beeldhouwkunst, zoals Brancusi en Henry Moore. De 
belangrijkste thema’s in zijn werk zijn vruchtbaarheid, 
geboorte, de groei van mens, dier en plant. In het 
landschap van de Provence, tegen de typische 
crèmekleurige natuursteen en badend in de zon tegen 
een azuurblauwe hemel, komen zijn warmhouten 
beelden uitstekend tot hun recht.
In 2012 werd Jacky De Maeyer gevraagd om een beeld 
in cortenstaal te ontwerpen voor de rotonde tussen 
het Kennedyplein en de tunnel op de invalsweg naar 
Bredene. Het werd ‘Vuurtorens’, bestaande uit drie 
torens in verschillende hoogten, resp. 10, 7 en 8,5 
meter. Maar omdat de rotonde in feite een sterk hellend 
vlak is, was het te moeilijk om er het beeld te plaatsen. 
Nu wacht het in een van de stedelijke werkhuizen in 
gedemonteerde vorm op een nieuwe bestemming.

‘Huiskunstenaar van de IMBO’

Hoe is Jacky De Maeyer aan die eretitel gekomen? “Dat 
kwam omdat het goed klikte met de vorige directeurs. 
Zij wilden eenheid in de decoratie van het gerenoveerde 
gebouw. Voor de ingang mocht ik in 2004 het bronzen 
beeld ‘Herleven’ maken en voor de cafetaria een 
geschilderd drieluik in acryl, met mijn bekende ovalen. 
Op elk van de vijf verdiepingen hangen in de gang ook 
nog vier schilderijen en er staat een eiken model van 
‘Herleven’ op de vijfde verdieping. Door die goede 
verstandhouding mocht ik ook het bronzen beeld ‘De 
lotus bloeit’ ontwerpen voor de ingang van de Koninklijke 
Villa, toen die in 2010 in gebruik werd genomen als 
revalidatiecentrum voor kankerpatiënten.”

Over Jacky De Maeyer

Er zijn heel wat publicaties verschenen over Jacky 
De Maeyer, waaronder twee prachtig geïllustreerde 
monografieën: één uit 1993 (uitgeverij Roularta), 

 Jacky De Maeyer - ‘UNO’, hout, 48cm, 2015 - Foto: © Lieve Sinaeve

 Jacky De Maeyer - ‘Together’, eik, 
36cm, 2013 - Foto: © Lieve Sinaeve



5WWW.VRIENDENMUZEE.BE

geschreven door professor 
Marcel van Jole, en één uit 2003 
(uitg. Lannoo), geschreven door 
Hugo Brutin, met een inleiding 
door Marcel van Jole. Beiden 
zijn als kunstcriticus lid van AICA 
(Association Internationale des 
Critiques d’Art). Ik citeer uit de 
monografie van 2003 enkele 
uitspraken van Hugo Brutin over 
Jacky De Maeyer: “… zijn houten 
sculpturen met hun naakte huid. 
Naakt omwille van het feit dat 
de houten schijven met een 
brander zijn bewerkt zodat de 
nerven bloot komen te liggen (…). 
Het blootleggen van de nerven 
belet het polijsten echter niet 
(…). Gewoon omdat de stukken 
gepolijst worden, vooral aan de 
uiteinden en aan de uitsteeksels 
waar bijwijlen een vleugje kleur verschijnt, de kleur van 
het hout of een lichte zweem van rood. (…) De tint wordt 
opgebouwd uit verschillende lagen lakverf, die daarna 
worden afgewreven tot een versleten patina verschijnt 
(…).” – “Jacky De Maeyer werkt met brokstukken van 
een eikenhouten boom die in ruime mate door hemzelf 
gezaagd worden. Soms wordt hij geconfronteerd met 
vormen die nauwelijks nog verwijzen naar de rechte 
ronde stam maar die op een of andere manier barok 

Jacky De Maeyer

•	Geboren in Oostende, 1938
•	Autodidact: gestart met olieverfschilderijen 
 (1958-1967)
•	Vanaf 1967: vooral actief als beeldhouwer
•	1969: Eerste prijs Negende Biënnale 
 voor Beeldhouwkunst, Vorst (Brussel)
•	Talrijke individuele en groepstentoonstellingen 

in binnen- en buitenland (o.a. Frankrijk (Parijs, 
Gordes), Nederland (Amsterdam), Zuid-Korea 
(Seoul), VS (Ohio), Zwitserland, Luxemburg)

•	Werken in Oostende: Levensboom (1976, 
begraafplaats Stuiverstraat), Hoop (2002, 
Leopoldpark),	 Herleven	 (2004,	 BZIO/IMBO),	 The	
eye of Mutoh (2006), Zeilen (2010, Raversyde), De 
lotus bloeit (2010, Koninklijke Villa)

•	Werkverblijven in de Cité Internationale des Arts in 
Parijs: 1997, 1998, 2002, 2013

•	Meer info op de website 
 www.demaeyerjacky.com

 Jacky De Maeyer - ‘Architectuur’, eik, 60cm, 2014  
 Foto: © Lieve Sinaeve

Mu.ZEE

 ANTIQUARISCHE BOEKENMARKT

Mu.ZEE organiseert in de tuin van het Permekemuseum 
een antiquarische boekenmarkt op 1 mei en 14 augustus, 
telkens van 11-17 uur. 

Dan zijn er ook workshops voor kinderen en jongeren.  

lijken, door een fantasierijke hand 
of door een grillige natuur geleid 
en gegroeid.” – “Jacky De Maeyer 
vindt vormen, hij vindt vormen uit, 
hij ontdekt vormen en verbanden in 
zijn eigen sensibiliteit en in zijn peilen 
naar sculpturale mogelijkheden. Soms 
doet zijn démarche ons denken aan 
die van een Hans Arp die een eigen 
beeldtaal heeft ontworpen, een eigen 
iconografie, een eigen plastisch alfabet 
dat afwijkt van gangbare geometrische 
of andere wijzen van benadering en 
benaming.”

Femke Simonis
i.s.m. Roland Laridon

 ‘De vier winden’: het vroegere woonhuis van de schilder 
 Constant Permeke, nu het Permekemuseum
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Venetiaanse Gaanderijen

	TERUGBLIK OP DE EXPO ‘VERSTILD’: 

 HERMAN BELLAERT

Na een inleiding door voorzitter Roland Laridon over 
de visie van Herman Bellaert op zijn eigen werk, leidde 
curator Els Wuyts een twintigtal Vrienden op 3 december 
2015 rond langs de bijzonder mooi tentoongestelde 
werken. Grote dank gaat daarbij uit naar de weduwe van 
Herman Bellaert, Lieve Vansevenant. Zij had immers een 
prachtige keuze gemaakt uit zijn nagelaten werken die 
uitstekend tot hun recht kwamen, enerzijds in de grote 
ronde ruimte (de monumentale schilderijen) en anderzijds 
in de lange gang. Daar hingen de kleine, geometrische 
werken in hout en bladlood, gerangschikt volgens de 
gebruikte kleuren, zoals blauw, bordeauxrood of grijs-
zwart-wit. In zijn beginwerken liet Herman Bellaert zich 
inspireren door kleine dagelijkse dingen (interieurs) of 
door zijn wandelingen langs de dijk en op het staketsel. 
Later zocht hij naar een ‘ultieme’ rust en stilte in zijn werk, 
wat leidde tot de prachtig uitgepuurde reliëfs in de kleine 
architecturaal-statische werken. Hoe Herman Bellaert 
verder geëvolueerd zou zijn, zullen we nooit weten, door 
zijn vroegtijdige dood in 1996, amper 39 jaar oud.

Ons bestuurslid Martine Meire besloot de rondleiding 
met een terecht dankwoord aan Els Wuyts voor haar 
kernachtige, duidelijke uitleg bij de expo ‘Verstild’. Zelf 

	TERUGBLIK OP DE EXPO 

 DE TROYER - VERBEEREN

Curator Roland Delbarge ontving de Vrienden tijdens 
het talrijk bijgewoonde geleid bezoek aan de expo van 
Suzanne De Troyer en Magda Verbeeren, op 18 februari 
2016. Beide kunstenaressen, goede vriendinnen van 
elkaar, waren aanwezig om, waar nodig, tekst en uitleg te 
geven. Dat was onder meer het geval bij een gezamenlijk 
wandkunstwerk ‘Blauwe bouwstenen’ en bij keramische 
kubussen waarin Suzanne De Troyer ontwerpen van 
Magda Verbeeren verwerkt had. 

Na de verwelkoming door ons bestuurslid Martine Meire 
gaf Roland Delbarge eerst een algemene inleiding, 
waarna hij telkens Suzanne en Magda het woord 
verleende, om te beginnen bij de door beiden gebruikte 
technieken. Bij Magda zijn dat vooral de ets, de linografie 
en de monoprint, bij Suzanne de keramische technieken 
met glazuren, rechtstreeks of via tranfers. Dat maakte de 
rondleiding extra interessant: bij elke reeks werken eerst 
een korte inleiding door Roland Delbarge, aangevuld met 
details over de kunstwerken door beide kunstenaressen. 
Heel afwisselend, met aandacht bij Magda voor de 
natuur in haar eigen tuin en op IJsland, en voor de 

verwoordt Els Wuyts het zo: “Hier in deze tentoonstelling 
heb je einde en begin, het platte doek en het reliëf, 
volume, kleur, textuur en gewicht. Hier heb je doek, 
tekening, ets, pigment, hout en lood. Hier heb je 
donkerblauw, wit, grijs en diepzwart. Je kan hier met 
de ogen de grens tussen het eindige en het oneindige 
aanraken, waar iets minimaal van uitzicht, spiritueel van 
inhoud kan zijn. Hier is de ziel van een kunstenaar, waar 
hij met zijn werk een hommage geeft aan het statische, 
het geluidloze, kortom aan alles wat tegenwoordig in de 
verdrukking raakt door een teveel aan lawaai. Hier is een 
ode aan de stilte.” (FS)

structuur van de vis. Suzanne lichtte toe hoe zij via 
duizenden foto’s op haar reizen tot haar architecturale 
ontwerpen komt. Opvallend bij beide kunstenaressen is 
met hoeveel precisie en minutieuze vakkundigheid zij te 
werk gaan. Dat is ook te zien in twee filmpjes die de 
technieken van elk illustreren. 
Wie de rondleiding gemist heeft, kan deze prachtige 
tentoonstelling nog gratis bezoeken tot en met 10 

april. (FS)

  Suzanne De Troyer geeft uitleg bij haar werk (©Valère Prinzie)

  Enthousiaste rondleiding door Els Wuyts (©Valère Prinzie)
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Oostendse legenden

	JAMES ENSOR
De zesde in de reeks van acht ‘Oostendse legenden’ van 
Willy Bosschem is ‘Zonnegod’. Veel van James Ensors 
schilderijen baden in een zee van licht. Zijn devies als 
baron was daarom zeer terecht ‘Pro Luce nobilis sum’. 
In ‘Baden te Oostende’ (1890), zijn satirische kijk op het 
strandleven, kijkt een lachende zon tussen een paar 
wolkenflarden door naar wat zich daar beneden afspeelt. 
Lichte pasteltinten spatten in een golvende beweging 
van het doek in ‘Christus bedaart de storm’ (1891). (Zie 
de afbeelding van dit werk op p. 8, in de rubriek Kunst 
& Poëzie.) Ook in een vroeg werk uit 1876, ‘De badkoets 
op het strand’, schildert de 16-jarige Ensor lucht en 
strand in heldere, lichte witschakeringen. Niet alleen 
aan zee, maar ook binnenshuis heerst het licht van de 
‘Zonnegod’. In het tafelkleed, het servet en de blouse 
van ‘De oestereetster’ (1882) straalt het parelende wit 
van het doek. Het stilleven ‘De rog’ (1892) is daar nog 
zo’n voorbeeld van door het meesterlijk gebruik van de 
lichte kleurschakeringen.

Femke Simonis

	DE OVERVAART OOSTENDE - GROOT-

 BRITTANNIË, DE GOUDEN TIJD VAN 

 DE PAKKETBOTEN EN FERRY’S

Herinneringen aan 151 jaar overtochten

De eerste regelmatige ferryverbinding tussen Oostende 
en Groot-Brittannië dateert van 1815 toen een 
overeenkomst werd gesloten voor het overbrengen 
van post over het Kanaal. Later werden ook passagiers 
mee genomen. De overtocht gebeurde toen nog met 
houten zeilschepen, later werd overgeschakeld op 
stoomschepen. 
Op 4 maart 1846 vond de eerste overvaart plaats 
onder Belgische vlag, met een ijzeren stoomschip 
(met noodzeilen). Daarvoor zorgde het Bestuur van het 
Zeewezen, in 1971 omgedoopt tot Regie voor Maritiem 
Transport. Deze staatsinstelling zou blijven bestaan tot 
1997. 
Aanvankelijk konden alleen passagiers mee, vanaf 
de jaren 1930 ook auto’s. Die werden één per één 
door kranen aan boord gehesen tot na de Tweede 
Wereldoorlog beweegbare laad- en losbruggen ten 
tonele verschenen.
In de jaren 1960 kwam de volgende belangrijke 
technische innovatie, de hovercraft, nog later gevolgd 
door draagvleugelboten (of jetfoils). 

 James Ensor: ‘Zonnegod’ - © Willy Bosschem

 De maalboot Prinses Astrid is in volle zee voor de kust van Duinkerke op 
 21 juni 1949 (vermoedelijke datum) op een mijn gevaren en gezonken.

Stadsmuseum

Maar de tijden veranderden: de olie werd duurder, 
de ‘Chunnel’ tussen Calais en Engeland maakte de 
overtocht veel korter en goedkoper zodat de RMT de 
concurrentie niet meer aankon en in 1997 opgedoekt 
werd. Daarmee werd een stuk Oostendse geschiedenis 
afgesloten.

De interessante tentoonstelling van de Heem- en 
Geschiedkundige kring De Plate kunt u nog tot  
20 juni bezoeken in het  Stadsmuseum, 
Langestraat 69 in Oostende, dagelijks van 10 tot 
12.30 uur en van 14 tot 18 uur. Gesloten op dinsdag.
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  James Ensor ‘Christus bedaart de storm’ (bezit Mu.ZEE)

Kunst & Poëzie

	JAMES ENSOR

Tentaculaire stad! Het overaardse. Geheim en wezen samen.
Waarom kunnen wij niet aan de roep van deze stad weerstaan?
Waarom willen wij niet?

Als vreemde kluizenaars, - het hart vol verzoeking,
geest die bezocht wordt door de pijn-zijden lijven van koninginnen,
wrange smaad der hees verlangde vlees-beloningen
om ’t Godsverraad, - dwalen wij rond in de stad.

Witte wegen naar het wijde wezen van het Zijn.
Godstad die ons leidt tot zonde en berouw.
Zonde is onze geest enkel bevonden, om het ongeschonden leven
van het berouw.

Waarom schouwen in dit berouw 
uw maskers dieper dan het diepe masker van de dood?
O meer dan een stil vermoeden valt uit de kou 
van hun oogholten.
O begeren in de mateloze doodschrik,
maskers die wegvallen. Aangrijpende angst van het Ik,
maar groter het verlangen.

Over de baren gaat Kristus.
Bang zijn de verslagen maskers der mensen.
Ontzet weer. Alle gaan,
maar geen van alle weet waarheen.

Als kinderen ter kruistocht
wier stappen machteloos vervallen in het woud,
zijn wij die de stem volgen, de aarzelende of de rotsvaste.

Dauw valt soms van de takken
als lafenis ons op de ogen.
Maar de dageraadstranen verdrogen
op ons hete oogleden, branden van verlangen.

Weten: stad in de ongrijpbare verte opgebouwd,
opdat wij al de wegen zouden kunnen gaan: u te vinden.
U te vinden! Maar dit: het wanhopig zoeken!
Ahasver te zijn! Nooit rustende geest.
Elke rustplaats is leugen.
Zelfs over de baren gaat zoekend Kristus
en zijn handen vallen in de witte mist.
(7 november 1917)

Uit:	Paul	Van	Ostaijen,	Verzamelde	gedichten,	Prometheus/Bert	Bakker,	
Amsterdam, 1996 (13e druk)

Keuze van tekst en beeld: Lionel Dewulf
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	EDMOND PICARD EN JAMES ENSOR

In Le Carillon van 30 juli 1903 werd op de eerste bladzijde 
een artikel van Edmond Picard (1836-1924) uit de krant 
Le Peuple overgenomen. De titel ervan luidt ‘L’atelier de 
James Ensor’. 

Picard was een bijzondere figuur. Na zwerftochten op zee 
en het behalen van een diploma van luitenant ter lange 
omvaart, ging hij rechten studeren en ontpopte zich tot 
een eminent jurist, die aan de basis lag van een van de 
belangrijkste rechtswerken in ons land: de ‘Pandectes 
belges’, naar het voorbeeld van de ‘Pandecten’ van de 
‘Codex Justianianus’, opgesteld tijdens de regering (527-
565) van keizer Justinianus (482-565). De ‘Pandecten’ 
kunnen gelden als de uitvoerige samenvatting van het 
burgerlijk recht. Zo was dat in het Romeinse rijk, en zo 
ook in België. De ‘Pandectes belges’ vormen een meer 
dan statige reeks van 151 delen, uitgegeven tussen 1878 
en 1933 als een ‘algemeen repertorium van Belgische 
wetgeving, rechtsleer en rechtspraak’. 

Maar Picard had nog veel andere pijlen op zijn boog. Van 
links-liberaal werd hij socialistisch senator (1894-1908). 
Hij was hoogleraar, literator en journalist, en misschien 
vooral kunstkenner en mecenas als bewonderaar 
van de toenmalige moderne kunststromingen. En ten 
slotte was hij literatuurfanaat en schrijver. Hij stichtte 
het	 tijdschrift  L’Art Moderne, dat verscheen van 1881 
tot 1914 en de spreekbuis was van Les XX en La Libre 

Esthétique, kunststromingen waarvan ook Octave Maus 
voortrekker was en waartoe Ensor behoorde. 

In december 1894 liet Picard zijn herenwoning aan 
de	 Guldenvlieslaan	 in	 Brussel	 verbouwen	 tot  Maison	
d’Art,	 een	 kunstgalerij	 waar	 siervoorwerpen	 en  art-
nouveaukunst te koop waren. Hij hield er ook een 
tentoonstelling	van	de	werken	van Auguste	Rodin (1899).	
Rond de jaren 1900 kon hij als de ‘kunstpaus’ van België 
beschouwd worden. Tenminste onrechtstreeks heeft 
Ensor dan ook heel wat te danken aan de scherpzinnige 
waardering die Picard voor hem had, en die onder 
meer blijkt uit het artikeltje in Le Peuple en Le Carillon in 
1903. Daarin wordt het atelier van Ensor beschreven en 
worden enkele karakteristieken van zijn werk vermeld. 
Het atelier heeft veel weg van de achterkamer van een 
verkoopzaal. Daar ligt bijna de hele productie van Ensor 
opgestapeld, want hij verkoopt niet veel. Mocht een of 
andere op geld beluste opkoper die eigenaardige en 
merkwaardige dingen wagen te kopen, in te kaderen en 
tentoon te stellen!

Picard beschrijft verder in enkele zinnen de evolutie 
van de kunst van deze ‘poëet  van de nachtmerrie’, van 
de fijnproever van mooie (kleur)tonen en hun moeilijk 
weer te geven harmonie. Men ziet in de stillevens de 
verontrustende en sarcastische veranderingen in de 
viskoppen tot menselijke gezichten, tot maskers échter 
dan de tronies die men ontmoet en waardoor de 
duivelse indruk van bij een aquariumbezoek bevestigd 
wordt: schrikwekkende gelijkenis met familie, buren en 
vrienden. De karikaturist die Ensor is, legt de accenten 
vast met een onthutsende precisie.

Jacques Mertens 
ere-rijksarchivaris en bestuurslid Vrienden Mu.ZEE

Ensoriana

	OOSTENDSE GROOTMEESTERS:

JAMES ENSOR EN LÉON SPILLIAERT  

Vanaf 1 mei 2016

Oostende en James Ensor zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.  James Ensor hield van zijn Oostende: de stad 
was zijn muze en inspiratiebron.  Hij hield van de stad met 
de vele mensen, de onstuimige Noordzee , het carnaval 
dat jaarlijks de straten kleurde…  Ook de schilder Léon 
Spilliaert, twintig jaar jonger dan Ensor,  heeft zijn naam 
aan de Koningin der Badsteden gelinkt.  Zijn nachtelijke 
zwerftochten door de stad en de lange wandelingen langs 
het strand zetten hem aan tot het creëren van zijn beste 
werken: donker  en mysterieus! Hoewel Ensor en Spilliaert 
heel verschillend waren als kunstenaars worden hun 
namen vaak in één adem vernoemd.  

In ‘Twee grootmeesters uit Oostende’ wil Mu.ZEE in de 
eerste plaats zijn topstukken laten spreken. Achter elk 
kunstwerk of archiefdocument schuilt een resem aan 
kleine en grote verhalen met en over o.a. de  vrederechter 
Eugène Demolder, Edgar Allan Poe, dokter in de 
Wetenschappen Ernest Rousseau, schimmeldeskundige 
Mariette Hannon-Rousseau, kunstenaar Willy 

Finch, biograaf, kunstcriticus en brievenschrijver Emile 

Verhaeren, poëet en Kursaaldirecteur Henri Vandeputte, 
mecenas en muziekliefhebber Emma Lambotte, de 
Brusselse uitgever Edmond Deman, kunstpromotor 
en galeriehouder Paul-Gustave Van Hecke, criticus en 
kunstenaar Théodore Hannon, cultuurfilosoof Walter 

Benjamin, Stefan Zweig, de hemel ingeprezen componist 
Richard Wagner, de Franse auteurs Honoré de Balzac 

en Alfred Jarry en filmmaker Henri Storck.  Ze voeren 
ons mee naar het Oostende van toen, weerspiegeld in het 
Oostende van vandaag. 

Mu.ZEE
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Mu.ZEE

  HONORÉ ∂’O – AXIOMA’S EN 

TOEPASSINGEN. A SECOND READING

16 april tot 4 september 2016

Honoré ∂’O blikt in deze solotentoonstelling terug op een 
oeuvre dat hij sinds midden jaren tachtig heeft opgebouwd. 
In 2° warmer worden een aantal sleutelwerken uit het rijke 
oeuvre van Honoré ∂’O uitgelicht. 

Honoré ∂’O maakt gebruik van eigentijdse industriële 
materialen (piepschuim, PVC, watten, plastiek, 
stofmaskers of knikkers) die vorm geven aan een niet- 
aflatende gedachtestroom. Door hun steriele karakter lijken 
ze een zekere afstand te genereren, maar niets is minder 
waar. Wat ons dagelijks omringt en al te vaak omwille 
van de alledaagsheid onzichtbaar blijft, transformeert 
de kunstenaar tot wonderlijke kunstobjecten die als 
attributen worden ingezet in een groter verhaal. Geen 
sluitend verhaal echter. In de tentoonstelling voert hij tal 
van kleine scheppingsverhalen op die ons kunnen leiden 
naar de essentie van de creatie. Met 2° warmer creëert 
Honoré ∂’O een vrijplaats voor het denken, een plek waar 
kunstobjecten en documenten versmelten met woorden, 
begrippen en zinnen. 

Honoré ∂’O werd in 1961 geboren in Oudenaarde als 
Raf Van Ommeslaeghe en in 1984 herboren in Gent als 
Honoré ∂’O. Hij woont en werkt in Gent. De kunstenaar 

 HET ECHTE ‘Mu.ZEE IMAGINAIRE’

Gedurende het volledige jaar 2016 zal Patrick Corillon 
interveniëren binnen en buiten de muren van Mu.ZEE. 

Het eerste luik van de collectiepresentatie ‘Oskar Serti in 

Oostende’ is nog open tot 1 mei 2016.

Het boek ‘De zwevende beelden’ vertelt de avonturen van 
een jonge kunstliefhebber op ontdekking in de reserves van 
het museum. Een dertigtal werken zullen gereproduceerd 
worden	en	dienen	als	kader	voor	het	verhaal. 

Op de website van Mu.ZEE kunt u een virtueel museum 
bezoeken. Tot 31 december 2016 brengt het ‘Oskar 
Sertimuseum’ elke week het relaas van één specifiek 
voorwerp dat aan Oskar Serti heeft toebehoord. Deze 
Hongaarse schrijver uit het begin van de 20ste eeuw 
verwachtte van de cultuur dat zij hem zou helpen om 
evenzeer een goede hoofdrolspeler als een goede 
toeschouwer te zijn van zijn leven. Oskar Serti is een 
imaginair personage dat zeer sterk gelijkt op bepaalde 
‘internationalistische’ schrijvers, zoals Joseph Roth en 
Stefan Zweig, die bijdroegen aan de hoogtijdagen van 
Oostende	in	de	jaren	dertig. 

Verder zijn er performances die de museumcollecties 

stelde in 1990 voor het eerst zijn werk tentoon en 
sindsdien exposeerde hij solo in onder meer de Vleeshal 
in Middelburg (1996), Kunsthalle in Loppem (1997, 1999), 
Moderna Museet in Stockholm, Zweden (2000), FRAC 
in Reims, Frankrijk (2001), MuHKA in Antwerpen (2002, 
2004, 2005) en Middelheim in Antwerpen (2002). In 2005 
werd België door Honoré ∂’O vertegenwoordigd tijdens 
de Biënnale van Venetië. Honoré ∂’O nam deel aan tal van 
nationale en internationale groepstentoonstellingen.

vertegenwoordigen. Deze theaterperformances, geba-
seerd op de museumcollectie, zullen gebracht worden in 
theaters of in auditoria van musea in Vlaanderen, Brussel 
en	Wallonië. 

“Ik ben alleen maar een beeld. Wanneer ik naar mezelf 
kijk in de spiegel, geloof ik dat het diegene voor mij is, 
die echt is; wanneer ik naar het theater ga, zeg ik tegen 
mezelf dat wat op scène te zien is, echt is, en dat ik maar 
een schaduw van een in het donker gezeten toeschouwer 
ben. En wanneer een schilderij in een tentoonstelling mij 
aanspreekt, heb ik de indruk dat ik er integraal deel van 
uitmaak.” 

  Foto Honoré d’O

  Foto Mu.ZEE Oostende
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	AGNES VANDAMME

We pakken een vroegere rubriek weer op. In Pro 

Luce nr. 42 (april-mei-juni 2010) verscheen de 

laatste bijdrage van ‘De keuze van …’, geschreven 

door onze voorzitter Roland Laridon. In voorgaande 

bijdragen in deze rubriek hadden bijna alle 

toenmalige bestuursleden hun keuze kenbaar 

gemaakt. Voor die keuze zochten zij hun inspiratie 

in de kunstcollectie van de stad Oostende. Sinds 

de fusie van het Stedelijk Museum voor Schone 

Kunsten met het voormalige PMMK (Provinciaal 

Museum voor Moderne Kunst) kunnen we de keuze 

nu uitbreiden tot de collectie van Mu.ZEE en het 

openbaar kunstbezit van de stad Oostende. Als 

eerste in deze nieuwe reeks laten we ons Vriendenlid 

Agnes Vandamme aan het woord over haar keuze.

Santa Devota

‘De beschermvrouwe van de zeelieden’, zo luidt haar 
naam. Het prachtige beeld, de schipbreukelinge, ligt als 
het ware aangespoeld op het wrakhout van een vergane 
boot. De waterpartij voor de bibliotheek Kris Lambert is 
haar laatste plek. Zo hebben de beeldhouwers Stefaan 
Depuydt en Livia Canestraro haar een rustplaats 
gegeven.

Het witte marmer waaruit ze gemaakt is, spreekt al een 
taal van duizenden jaren: één verhaal of vele verhalen 
zoals er zijn in de boeken van de bibliotheek. 

Kreeg de beschermvrouwe haar naam omdat ze 
behouden de kust had bereikt? Zoveel verhalen kan ik 
errond bedenken, maar altijd heeft ‘Santa Devota’ mijn 
aandacht getrokken. Ik kan er niet voorbijgaan zonder 
haar te groeten. De mooi gesculpteerde lijnen van haar 
lichaam en kleed… ze ligt wat te ver, maar ik zou ze 
graag aanraken.

De keuze van... Agnes Vandamme

Was ze al beschermvrouwe van de zeelieden voordat 
ze aanspoelde? Of was iemand haar voor? Hebben de 
makers haar die naam gegeven om zo de zeelieden wat 
hoop en vertrouwen te geven op momenten dat zij het 
zwaar hadden op zee? Voor Oostendenaars en vele 
anderen is het alvast een kunstwerk om bij stil te staan, 
de beeldhouwers indachtig: hoe zij uit die harde marmer 
zo’n prachtig beeld en zo’n mooie vormen hebben 
kunnen scheppen.
 

De bron

Het groene plekje met enkele rustplaatsen voor 
wandelaars aan de Chaletstraat: daar moeten we ‘De 
bron’ ontdekken, of voor mij: ‘Het schoon madammeke’.
Nog enkele jaren geleden heb ik haar altijd ontmoet, 
liggend in het midden van het groene plantsoentje. Ze 
begroette je vanuit haar lieflijke houding. Nu ligt ze er wat 
verborgen, jammer!

Leunend op haar linkerarm kijkt ze onder haar dikke 
haardos heel vredig en vriendelijk naar de mensen die 
voorbijgaan. Maar die zijn schaars. Al is een bron dan 
wel vaak laag bij de grond, voor haar, ‘De bron’, is het 
een koude plaats tussen een paar trappen.

Het geschenk van de kunstschilder-beeldhouwer 
Freddy d’Anneel aan de stad Oostende: je moet de 
schat zoeken, zien te vinden en dan… ontdek je een 
lieve vrouw. Arduin op arduin verdwijnt en ze wordt een 
tijdje ‘Het schoon madammeke’ op je weg.

Agnes Vandamme

Oproep aan de lezers

Graag nodigen wij ook u uit om uw bijdrage te leveren 

aan ‘De keuze van…’. Wilt u twee kunstwerken uit 

het bezit van Mu.ZEE of uit het openbaar kunstbezit 

van de stad Oostende in Pro Luce bespreken? 

Neemt u dan contact op met redactiesecretaris 

Femke Simonis, per telefoon (059 80 45 11), 

per gsm (0477 58 41 82) of per mail: 

femke.simonis@skynet.be. 

  ‘Santa Devota’
 Stefaan Depuydt en  Livia Canestraro - Foto: © Valère Prinzie

  ‘De bron’ - Freddy d’Anneel - Foto: © Valère Prinzie
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Art Gallery

D E C R A U W

Prinses Clementinaplein 28 | 8400 Oostende
www.decrauw.be | 0473/92.47.38

James Ensor (1860 – 1949)

De cover toont ons de oudere Ensor 
voor zijn meesterwerk ‘De Intrede van 
Christus in Brussel’ dat hij in de periode 
1888-1889 maakte.  Dit grote schilderij 
(252,5 x 430,5 cm) hing jarenlang 
boven zijn harmonium in het blauwe 
salon van zijn woning, het huidige 
Ensorhuis, in de Vlaanderenstraat 27.  
Na zijn dood in 1949 kwam het door erfenis terecht bij zijn nicht, 
Alexandra Daveluy die het verkocht aan Gustave Nellens voor het 
Casino in Knokke.  In 1954 werd het verkocht aan Louis Franck 
jr. die het in 1987 op zijn beurt verkocht, via de Londense galerij 
Alex Reid & Lefevre, aan het J. Paul Getty Museum in Los Angeles 
waar het nu nog steeds te bewonderen is.
De foto dateert uit de jaren 1940 en is genomen door de liberale 
politicus Albert Baron Lilar bij zijn bezoek aan de Oostendse 
meester. In 1949 woonde minister van Justitie Lilar de begrafenis 
van James Ensor bij. 

Martine Meire
directeur-cultuurbeleidscoördinator
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GOVAERT-QUATACKER 
 (LA PIPE)

Lid van de Koninklijke Kamer van de Antiquairs 

en Kunsthandelaars van België                                                                                  

Lid van de Expertenvereniging ARGVS

Gerechtsdeskundige

Schattingen moderne kunst, antiek en Chinese kunst

ROMESTRAAT 3 | 8400 OOSTENDE | 0475 875810
Open op zaterdag en zondag


