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Editoriaal

	GESCHIEDENIS VAN EEN VERENIGING

Op initiatief van de toenmalige schepen van Cultuur, 

mevrouw Emilienne Vercruysse-Haghebaert, werd in 

1990 de vereniging ‘De Vrienden van de Stedelijke 

Musea’ opgericht. Na een verkennende bijeenkomst 

op 13 maart 1990 had de officiële stichtingsvergadering 

plaats op 28 maart van datzelfde jaar, in het Blauwe 

Salon van het Ensorhuis in de Vlaanderenstraat. Na de 

goedkeuring van de statuten werd het bestuur verkozen. 

Voorzitter werd uw dienaar, ondervoorzitter werd René 

Maes; Freddy Dufait werd secretaris, Raymond Pison 

penningmeester. Ambtshalve werden de volgende 

personen bestuurslid: Norbert Hostyn, conservator, 

Willy Bosschem, directeur Stedelijke Kunstacademie en 

Robert Vandercruyssen, diensthoofd Cultuur en notulist. 

Erevoorzitter werd de schepen van Cultuur, Emilienne 

Vercruysse-Haghebaert. Alle lof dus voor haar, want 

zij heeft het initiatief genomen. Later zou blijken dat dit 

initiatief grote gevolgen zou hebben voor de uitstraling 

en het prestige van onze vereniging. 

Op 2 mei 1990 had een persconferentie plaats, met als 

onderwerp de doelstelling en samenstelling van onze 

vereniging. In de loop van het jaar werd ook Edgard 

Maesschalck lid van het bestuur. De goedgekeurde 

statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 

juli 1990.

In de loop van de jaren negentig namen ambtshalve 

ontslag: Willy Bosschem wegens pensionering (later 

vervangen door Freddy Van Craeynest, de nieuwe 

directeur van de Kunstacademie; Willy Bosschem is 

wel nog altijd redactielid voor Pro Luce) en Robert 

Vandercruyssen wegens verandering van dienst. Hij 

werd op 16 november 1993 opgevolgd door Martine 

Meire. Raymond Pison, die ontslag gevraagd had 

om persoonlijke en gezondheidsredenen, werd als 

penningmeester opgevolgd door Marcel Verhaeghe. 

Later traden nog toe tot het bestuur: Jacques Mertens, 

Joël Nieuwenhuyse, Sonja Geeraerts, Johan Van Roose, 

Femke Simonis en Paul Stevens. In 2010 nam Johan Van 

Roose de taak van secretaris over van Freddy Dufait. 

Joël Nieuwenhuyse is penningmeester sinds 2002.

Inspirerende personen

Vele jaren functioneerde onze vereniging onder de 

inspiratie en energie van conservator Norbert Hostyn, 

die na de fusie in 2008 opgevolgd werd door onze 

huidige directeur-conservator Phillip Van den Bossche. 

Jarenlang hebben de Vrienden gewerkt onder de 

bezielende bescherming van de volgende schepenen 

van Cultuur: Emilienne Vercruysse-Haghebaert (tot 

1 januari 1995), wijlen Kris Lambert (1995-1996) aan 

wie ik een onvergetelijke herinnering bewaar, Geert 

Lambert (1996-2000), Johan Verstreken (vanaf 2001). 

Met schepen Nancy Bourgoignie begon vanaf 2007 

een apart en nieuw verhaal, in 2013 voortgezet door de 

schepenen Hilde Veulemans en last but not least, onze 

huidige schepen Bart Plasschaert. 

Ik verwijs in verband met schepen Hilde Veulemans 

naar een brief die ik van haar ontving op 26 september 

2015, waarin ze haar afscheid als schepen van Cultuur 

aankondigt in de volgende bewoordingen: “U hebt het 

wellicht al vernomen, op 30 september eindigt mijn 

mandaat als schepen van de stad Oostende. Sinds 2 

januari 1995 nam ik onafgebroken dit mandaat met hart 

en ziel waar en was ik achtereenvolgens verantwoordelijk 

voor: sociale zaken, jeugd, financiën, emancipatie, city 

coaching, erediensten, toerisme en cultuur. Het was een 

prachtige tijd, waarin ik op mijn manier heb bijgedragen tot 

een betere leefkwaliteit en dienstverlening in Oostende. 

Via de politiek kon ik mee het beleid bepalen in deze 

prachtige Stad aan Zee. Kortom: sturen en bijsturen, 

waar nodig. Ik ontmoette ontzettend veel mensen die 

ik bijzonder erkentelijk ben voor hun vertrouwen, hun 

medewerking, hun feedback, hun opbouwende kritiek, 

hun advies, steun en vriendschap. Op 1 oktober neemt 

Bart Plasschaert, vriend en collega, de fakkel van mij 

over. Ik wens hem het allerbeste toe.”

Bart Plasschaert, huidige schepen van Cultuur

Op de eerste vergadering van de raad van bestuur na 

1 oktober 2015 las ik haar brief voor en kon ik tevens 

de nieuwe schepen aan de leden voorstellen. In het 

verslag van die vergadering staat onder agendapunt 

‘Verwelkoming nieuwe schepen van Cultuur’: “Roland 

leest de afscheidsbrief van Hilde Veulemans voor en 

concludeert dat Bart Plasschaert de zevende schepen is 

die erevoorzitter van de Vrienden wordt. Bart Plasschaert 

geeft uitleg bij zijn opleiding (geograaf), zijn beroepsleven 

(leraar secundair onderwijs), zijn voorkeur voor erfgoed 

(gids bij Lange Nelle). De problematiek van Mu.ZEE met 

de overheveling naar het Vlaamse niveau is een eerste 

aandachtspunt: onze collectie moeten we in Oostende 

houden. Een tweede uitdaging is het binnentrekken van 

jongeren in het CC, ze betrekken bij cultuur omdat er dan 

een maatschappelijke verantwoording is om middelen 

naar cultuur te brengen.

Roland vertolkt de mening van allen wanneer hij zegt 

dat wij in blijde verwachting zijn; en ervan overtuigd zijn 

dat de schepen aan de verwachtingen zal voldoen. Zijn 

aanwezigheid bij de hulde Jan De Clerck werd heel erg 

geapprecieerd. De schepen is ondertussen ook lid van 

onze vereniging. Volgens de statuten is de schepen 

erevoorzitter en volwaardig lid van de Raad van Bestuur.”     

Fusie van de Stedelijke Musea en PMMK

De Vrienden van de Stedelijke Musea hebben een aantal 

jaren met al hun energie geijverd voor een nieuw eigen 

Museum voor Schone Kunsten van de stad Oostende. 

Hun strijd was gebaseerd op een solide argumentatie. 

Het kunstpatrimonium van de stad Oostende dat heel 

rijk en uniek is, verdiende immers een eigen bestaan en 

een eigen nieuwe locatie. Het heeft echter niet mogen 

zijn. Op 15 januari 2008 werd de finale beslissing 

van de stad Oostende officieel bekendgemaakt 

tijdens een persconferentie in het PMMK. Gunther 

Pertry, gedeputeerde Cultuur van de provincie West-
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Vlaanderen, Nancy Bourgoignie, schepen Cultuur van de 

stad Oostende, en Phillip Van den Bossche, conservator, 

voerden er het woord en stelden voor om het museum 

van de stad Oostende en dat van de provincie West-

Vlaanderen samen te brengen in één nieuw museum. 

De samenwerking is tot stand gekomen vanuit de 

ambitie om de krachten te bundelen tussen het Museum 

voor Schone Kunsten en het Provinciaal Museum voor 

Moderne Kunst, PMMK. De individueel en historisch 

gegroeide collecties van beide musea zijn in meerdere 

opzichten complementair te noemen. 2008 was een 

ideaal moment om onder een nieuwe artistieke leiding 

en visie één geheel te creëren en zodoende een volgend 

hoofdstuk toe te voegen aan de rijke geschiedenis 

van beide kwalitatief sterke collecties. De provincie 

West-Vlaanderen en de stad Oostende kozen voor 

synergie om beide kunstcollecties samen te brengen 

in het bestaande museumgebouw en voormalig SEO-

warenhuis van Gaston Eysselinck in de Romestraat. 

De dialoog tussen beide collecties creëerde de 

mogelijkheid om een voor Vlaanderen en Europa uniek 

museum onder een nieuwe nam te realiseren: Mu.ZEE, 

met een unieke collectie Belgische kunst van 1830 

tot heden. Aan de museale samenwerking tussen de 

stad Oostende en de provincie West-Vlaanderen werd 

gestalte gegeven in een juridische bestuursvorm, waarin 

beide partijen hun eigenheid en collecties in eigendom 

behouden. De structuur geldt zowel voor het beheer 

van het gebouw en het financieel beheer als voor het 

personeelsbeleid. Hierbij worden de investeringen, 

werkingsbudgetten en de huidige personeelsformaties 

samengevoegd en onder de dagelijkse leiding geplaatst 

van één conservator, Phillip Van den Bossche. Er 

werd een museaal denken ontwikkeld dat uitnodigt en 

uitdaagt en dat duidelijke uitspraken doet over vroeger 

en nu. De museale activiteiten worden ondersteund 

met een communicatie en een publieksplan, gericht op 

participatie. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd 

voor de Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten 

van de stad Oostende en voor de Vrienden van het 

PMMK. 

Het Ensorhuis in Oostende en het Permekemuseum 

in Jabbeke behielden eveneens hun autonomie, 

maar kregen een belangrijke functie binnen de 

nieuwe artistieke visie. James Ensor en Constant 

Permeke worden de ambassadeurs en satellieten 

van Mu.ZEE in de Romestraat. Samen voeren ze een 

actief tentoonstellingsbeleid dat aansluiting zoekt met 

het lokale en internationale kunstgebeuren. Jonge 

kunstenaars uit Oostende en West-Vlaanderen krijgen 

eveneens een podium in de nieuwe museumstructuur. 

Door de politieke beslissing om in 2008 tot een fusie 

over te gaan met het PMMK in de Romestraat,  heeft het 

bestuur van de Vrienden zich moeten beraden over zijn 

situatie en zinvolheid van bestaan. De Vrienden hebben 

toen besloten te blijven bestaan en hun actie verder te 

zetten in een andere situatie en context, met name als 

Vrienden Mu.ZEE collectie stad Oostende. 

Viering van het 20-jarig en 25-jarig bestaan

De Vrienden vierden in 2010 hun 20-jarig bestaan 

op luisterrijke en feestelijke wijze met een algemene 

lustrumviering en de officiële voorstelling van ons 

promotiekunstwerk en tevens schenking aan Mu.ZEE: 

een beeldhouwwerk van Yves Velter. Verder was er de 

projectie van onze nieuwe website (vriendenmuzee.be), 

een feestelijk Ensoriaans banket met muzikale omlijsting, 

een tentoonstelling in de bibliotheek Kris Lambert: 

‘James Ensor en het boek en de Questionnaire de 

Proust’, gevolgd door een gesprek. En ten slotte: een 

tentoonstelling in Mu.ZEE in oktober 2010, met onze 

schenkingen sinds de oprichting in 1990. 

De Vrienden Mu.ZEE hebben hun 25-jarig bestaan 

gevierd en afgesloten met enkele manifestaties, rijk aan 

symboliek, overeenkomstig hun doelstellingen, zoals: 

de schenking van een aquarel van Léon Spilliaert aan 

Mu.ZEE, een ode aan drie kunstenaars, met name Jef 

Seynaeve, Dirk Lamote en Herman Bellaert, met een 

geleid bezoek aan de tentoonstellingen, gewijd aan hun 

oeuvre in de Venetiaanse Gaanderijen, een bezoek aan 

de ateliers van Jef Seynaeve en Dirk Lamote en twee 

lezingen, één door Jef Seynaeve en één door Els Wuyts 

over Herman Bellaert. 

Nog enkele manifestaties

In februari 2016 hadden we in de Venetiaanse Gaanderijen 

aandacht voor het oeuvre van twee kunstenaressen: 

Suzanne De Troyer en Magda Verberen. 

Ten slotte wil ik nog twee manifestaties vermelden, 

respectievelijk in oktober 2014 en maart 2015. In het 

jaar waarin we de wreedheid van WO I begonnen te 

herdenken, bezochten de Vrienden ‘Het treurende 

ouderpaar’ van de wereldberoemde kunstenares Käthe 

Kollwitz in Vladslo, gevolgd door een bezoek aan het 

Käthe Kollwitzmuseum in Koekelare, voorafgegaan door 

een lezing over haar oeuvre (zie Pro Luce nr. 60, p. 2-3 

en 6-7).

In maart 2015 ontving uw voorzitter de Prijs van de 

Cultuurraad 2014, met de uitreiking van het beeldje 

‘Torso’ van wijlen beeldhouwer Gust Michiels. De laudatio 

werd gehouden door Jean Pierre Falise, voorzitter van de 

Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate 

(zie Pro Luce nr. 62, p. 11-12). De prijs werd toegekend 

op voordracht van vijf verenigingen: De Plate, Vrienden 

Mu.ZEE, Vrienden van Jan De Clerck, Vermeylenfonds 

en Fotoclub De Meeuwen. 

  Laatste toespraak van Roland Laridon als voorzitter (© Valère Prinzie)
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Slotbeschouwing over verleden, heden en 

toekomst

Als we de werking van de Vrienden overschouwen, stond 

die 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, het zelf organiseren en bijwonen 

van voordrachten, de uitgave van een eigen tijdschrift 

Pro Luce en de samenwerking met andere culturele 

verenigingen. 

Verleden, heden en toekomst vloeien in elkaar over. Dat 

blijkt uit het overzicht van de activiteiten hiernaast.

Voor 2017 is alvast gepland: bezoek aan de Ensortower 

van Versluys op de Oosteroever.

Over al deze activiteiten zal u meer kunnen lezen in Pro 

Luce en op onze website vriendenmuzee.be.

Roland Laridon 

stichter-voorzitter

Overzicht activiteiten

(zie ook Agenda: website vriendenmuzee.be)

• Geleid bezoek aan de Ensor- en Spilliaertvleugel 

in Mu.ZEE op zaterdag 25 juni 2016 

 om 10.30 uur (meer details hieronder)

• Geleid bezoek aan de expo ‘De overvaart 

Oostende - Groot-Brittannië, de gouden tijd van 

de pakketboten en ferry’s’ in het Stadsmuseum 

op vrijdag 8 juli om 19 uur, gevolgd door Inner 

Court Party (meer details: p. 15)

• Lezing door Zerlina Van Belle over haar 

masterproef ‘La Gamme d’Amour’ in Mu.ZEE 

 (3e verd.), op zondag 25 september 

 om 10.30 uur (meer info in Pro Luce nr. 68)

• Museumreis naar Luik op zaterdag 

 15 oktober 2016 (meer details: zie p. 14)

Nog in het najaar (meer info in Pro Luce nr. 68): 

film ‘Permeke’ van Henri Storck, bezoek aan het 

nieuwe Spilliaerthuis (zie ook p. 15)

 GELEID BEZOEK AAN ENSOR-

 SPILLIAERTVLEUGEL OP 25 JUNI

Op 30 april konden de Vrienden al kennismaken met de 

nieuwe Ensor-Spilliaertvleugel in Mu.ZEE, bij de plechtige 

opening. Door de grote opkomst was het niet mogelijk 

om de veelheid aan werken, het specifieke concept en 

de vele etsen en tekeningen op een kwalitatieve manier te 

verkennen. Daarom nodigen we u uit voor een bijzonder 

geleid bezoek aan de nieuwe Ensor-Spilliaertvleugel op 

zaterdag 25 juni om 10.30 uur. Niemand minder dan 

directeur-conservator Phillip Van den Bossche brengt ons 

het Oostendse verhaal van James Ensor en Léon Spillaert.

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 

Mu.ZEE

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 het museum 

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, Willy Finch, 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, 

Richard Wagner, Honoré de Balzac, Alfred Jarry en Henri 

Storck.  Ze voeren ons mee naar het Oostende van toen, 

weerspiegeld in het Oostende van vandaag. 

Inschrijven voor het geleid bezoek in Mu.ZEE op 

zaterdag 25 juni om 10.30 uur via: 

johan.vanroose@west-vlaanderen.be of 0497 59 55 76.

 CHAMBRES D’O ZOEKT 

 WOONKAMERS

27-29 januari 2017

Chambres d’O is een organisatie van Kunstvaarders vzw 

i.s.m. Vrijstaat O., TAZ, De Grote Post,  Mu.ZEE en FFO. 

Het festival  brengt dans, muziek, theater en beeldende 

kunst van zowel   jonge als gevestigde kunstenaars op 

telkens nieuwe en minder vertrouwde plekken. Maar…  het 

succes van Chambres d’O is ondenkbaar zonder de hulp 

van Oostende en zijn bewoners! 

Daarom zoekt Chambres d’O voor de derde editie 

in 2017 opnieuw  tientallen gastvrije woonkamers, 

verspreid over Oostende. Voelt u zich geroepen om 

uw eetplaats, salon of keuken open te stellen? Vindt  

u het leuk om niet alleen Oostendenaars, maar ook 

gasten van buiten Oostende te verwelkomen? Of 

wilt u de kunstenaar een slaapplaats aanbieden? 

Contact via: huiskamer@kunstvaarders.be

Praktisch: vrijdag 27 januari vanaf 18 uur, zaterdag  

28 januari (10-20 uur), zondag 29 januari (10-17uur).
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Algemene vergadering 2016

 SFEERVERSLAG

Met een sprankelend fris optreden van het gitaarkwartet, 

door leerlingen van het Conservatorium aan Zee, werd de 

26ste Algemene Vergadering muzikaal ingeleid. Daarna 

verwelkomde Martine Meire de talrijk aanwezige Vrienden. 

Door haar uitstekende regie, ondersteund met woord en 

beeld, leidde zij telkens de sprekers en musici in, waardoor 

het rijk gevulde programma binnen een perfecte timing 

werd afgewerkt, rond 12 uur. En er stond heel wat op het 

programma!

Om te beginnen waren er het werkingsverslag 2015 (zie 

p. 5-6) door secretaris Johan Van Roose en het financieel 

verslag 2015 plus de begroting 2016 door penningmeester 

Joël Nieuwenhuyse. Beide financiële overzichten werden 

geprojecteerd en met handgeklap aanvaard.

Na een muzikaal intermezzo volgde de herverkiezing van 

drie van de vier herverkiesbare bestuursleden: Johan Van 

Roose, Marcel Verhaeghe en ondergetekende. Van alle 

drie werden de functies nog even door Martine toegelicht. 

Ook deze herverkiezing werd met handgeklap aanvaard.

Toen volgde een historisch moment in het bestaan 

van de Vrienden. Zowel voorzitter Roland Laridon als 

ondervoorzitter René Maes had besloten ontslag te 

nemen om gezondheidsredenen, waarbij beiden voortaan 

de titel krijgen van resp. stichter-voorzitter en stichter-

ondervoorzitter. In zijn functie van stichter-voorzitter zal 

Roland Laridon de bestuurs- en redactievergaderingen 

blijven bijwonen, maar René Maes heeft zich niet meer 

herverkiesbaar gesteld en neemt afscheid uit het bestuur. 

Beide oprichters van de Vrienden werden door Martine op 

het podium geroepen, waar ze van Joël Nieuwenhuyse een 

afscheidsgeschenk overhandigd kregen. Meteen daarop 

gaf Roland Laridon zijn toespraak over ‘Geschiedenis van 

een vereniging’ (zie Editoriaal op p. 2-4).

Een vereniging kan uiteraard niet zonder voorzitter en 

na afloop van de rede door Roland maakte Martine de 

nieuwe voorzitter bekend en stelde hem voor aan de 

leden: Jacques Mertens. Jacques is al bestuurslid van in 

de jaren 1990 en is de nestor van ons bestuur, verkozen 

om zijn wijsheid, ervaring en innemende persoonlijkheid: 

een grote verzoener! Zijn ‘maidenspeech’ leest u op p. 

8-9.

René Maes had een prachtige afscheidstekst (zie p. 6-7) 

voorbereid, maar verkoos deze te laten voorlezen door 

ondergetekende. Eén wens uit zijn afscheidsrede wordt 

alvast bewaarheid: een ledenenquête, gevoegd in het 

middenkatern van deze Pro Luce.

Het slotwoord (zie p. 9-10) werd uitgesproken door 

onze nieuwe schepen van Cultuur Bart Plasschaert, 

in functie sinds 1 oktober 2016. Sindsdien heeft hij alle 

bestuursvergaderingen van de Vrienden bijgewoond en is 

hij bijzonder goed op de hoogte van het reilen en zeilen in 

onze vereniging. 

Na een laatste optreden van het gitaarkwartet nodigde 

Martine Meire alle aanwezigen uit voor een glaasje cava, 

aangeboden door het bestuur. Het was een gelegenheid 

voor nieuwe leden om nader kennis te maken met de 

andere Vrienden en voor iedereen om na te praten over 

deze geslaagde 26ste Algemene Vergadering, waarop 

de aanwezigheid van Phillip Van den Bossche, directeur-

conservator van Mu.ZEE, ook zeer gewaardeerd werd.

Wie had ingeschreven voor het degustatiemenu (64 leden), 

schoof rond 13 uur aan in bistro Venetiaanse Gaanderijen, 

waar een verfijnd en zeer smakelijk menu ons wachtte. 

Daarna repten vele Vrienden zich nog naar Mu.ZEE, voor 

de opening van de tentoonstelling van Honoré d’O.

Femke Simonis

namens bestuur en redactie

 WERKINGSVERSLAG 2015

Onze vorige Algemene Vergadering, de 25ste statutaire, 

vond plaats onder massale belangstelling, op zaterdag 7 

maart 2015 in de Venetiaanse  Gaanderijen. U herinnert 

het zich nog wel. We schonken toen een Spilliaert aan 

Mu.ZEE in aanwezigheid van vele prominenten. Zelfs 

onze gouverneur was aanwezig en er was ook een grote 

persbelangstelling. We haalden toen zelfs het FOCUS-

WTV nieuws!

  Optreden van het gitaarkwartet (© Valère Prinzie)

  Bestuur en leden tijdens de Algemene vergadering 2016 

 (© Valère Prinzie)
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De Raad van Bestuur kwam in 2015 zevenmaal samen: 

op 15 januari, 4 februari, 24 februari, 12 maart, 21 mei, 10 

september en 12 november.

Onze vereniging organiseerde en bereidde in ons 

jubileumjaar tal van manifestaties voor:

•	Op	 12	 februari	 brachten	 we	 een	 bezoek	 aan	 de	
tentoonstelling ‘Uit de marge’ in de Venetiaanse 

Gaanderijen.

•	Op	 23	 april	 was	 er	 een	 geleid	 bezoek	 aan	 de	 expo	
‘Profumo di Mare’ in de Venetiaanse Gaanderijen onder 

leiding van Hugo Brutin, curator van deze tentoonstelling.

•	Op	25	juni	brachten	we	een	geleid	bezoek	aan	Beaufort	
in het Provinciaal Domein Raversyde.

•	Op	 3	 juli	 had	 het	 geleid	 bezoek	 plaats	 aan	 de	 expo	
‘Goodplanet! Water’ in de Venetiaanse Gaanderijen, 

met aansluitend onze traditionele Garden Party, ditmaal 

onder een mooie blauwe hemel!

•	Op	 26	 september	 reisden	 we	 onder	 de	 deskundige	
begeleiding van Amarant naar Bergen, de culturele 

hoofdstad van Europa 2015. We deden er een 

stadswandeling, bezochten de tentoonstelling ‘Vurig 

China’ en reden in de late namiddag naar Cuesmes 

waar we het ‘Huis van Van Gogh’ bezochten.

•	Op	22	oktober	brachten	we	een	bezoek	aan	de	expo	
‘Seynaeve en Lamote’ in de Venetiaanse Gaanderijen.

•	Op	28	oktober	was	er	de	lezing	van	Jef	Seynaeve	over	
de geheimen van de kunstrestauratie in de Forumzaal 

van de bibliotheek Kris Lambert. 

•	Jef	en	Dirk	nodigden	ons	ook	uit	voor	een	atelierbezoek,	
respectievelijk op 12 en 26 november. Heel boeiend!

•	Op	 3	 december	 was	 er	 het	 geleid	 bezoek	 aan	 de	
tentoonstelling ‘Verstild’ in de Venetiaanse Gaanderijen.

•	Ten	 slotte	 was	 er	 op	 10	 december	 de	 lezing	 door	
kunsthistorica Els Wuyts over het werk van Herman 

Bellaert, in de Forumzaal van de bibliotheek Kris 

Lambert. 

De  Vrienden legden ook bloemen neer:

•	Op	11	april	bij	de	Ensorherdenking
•	Op	 17	 oktober	 naar	 aanleiding	 van	 de	 Jan	 De	

Clerckhulde

Op 13 maart ontving onze voorzitter Roland Laridon in het 

Cultuurcentrum De Grote Post de prijs Cultuurraad van de 

stad Oostende, editie 2014.  De prijs is het beeldje ‘Torso’ 

van Gust Michiels. Proficiat voorzitter!

Al deze manifestaties werden aangekondigd in ons 

tijdschrift Pro Luce dat in 2015 viermaal verscheen. Alle 

nummers werden voorbereid door onze redactieraad 

tijdens vier redactievergaderingen, respectievelijk op 

5 februari, 4 mei, 19 augustus en 9 november 2015. Ik 

zou hierbij ook alle mensen willen bedanken die op een 

of andere manier aan ons tijdschrift meewerken, ook de 

vrijwilligers.

De Vrienden zijn lid van de Cultuurraad en 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 de directeur-conservator 

Phillip Van den Bossche, steeds ook trouw aanwezig op 

onze Algemene Vergaderingen.

In het afgelopen jaar is één lid van de Vrienden overleden: 

mevr. Gaby Antony. Ook mevr. Claire Fonteyne, echtgenote 

van ons lid-kunstenaar Werner Watty, kwam te overlijden. 

Laten we een moment van stilte inlassen om deze mensen 

te herdenken.

Verder blijft ons ledenbestand jaar na jaar stijgen met een 

recordaantal van 322 leden, waarvan 57 nieuwe leden! 

Ondanks de economische crisis veranderen de bijdragen 

voor het lidgeld niet voor 2016: 15 euro voor de jeugd 

tot 22 jaar, 28 euro voor een individueel lid. Een gezin- 

of samenlevingstarief bedraagt 45 euro, steunende leden 

betalen 50 euro. En als u op een goed blaadje wil staan 

met onze penningmeester, kan u al als beschermend lid 

bijdragen vanaf 150 euro.  In ons eerste nummer van 

2016 stond tot in de kleinste details beschreven wat de 

voordelen zijn van uw lidmaatschap en dat is toch heel 

wat!

Ten slotte zou ik graag iedereen willen bedanken die in 

ons jubileumjaar 2015 op de een of andere manier zijn 

of haar steentje bijdroeg tot de bloei en groei van onze 

vriendenkring. Ook in 2016 hoop ik op uw medewerking 

te kunnen rekenen. We streven er in elk geval naar u in 

2016 een minstens even boeiend en veelzijdig programma 

aan te bieden!

Johan Van Roose

secretaris

 AFSCHEIDSWOORD 

 RENÉ MAES

Naar een vergrijzing van het verenigingsleven?
Zo luidde de titel van een redactioneel artikel in De 

Standaard en dit was mijn aanleiding om even stil te staan 

bij het probleem van de vergrijzing van het verenigingsleven.

Ook in onze vereniging Vrienden Mu.ZEE leeft 

deze problematiek. Op iedere agenda van onze 

bestuursvergadering is het derde agendapunt steevast 

‘Ledenbestand’ en steevast volgt dan de vraag naar het 

aantal nieuwe leden. Daarom ben ik even gaan grasduinen 

in onderzoeksmateriaal naar de evolutie van het aantal 

leden in de kunstverenigingen en, daaraan gekoppeld, 

naar gegevens over een eventuele vergrijzing binnen het 

verenigingsleven.

Op zich is er goed nieuws. In Vlaanderen blijft het aantal 

mensen dat zich met cultuur bezighoudt, vrij constant. Nu 

de vrije tijd onder druk staat door de verleiding van digitale 

media, is een status quo eigenlijk niet eens onaardig. Niet 

dat het allemaal velvraten zijn: 75% van alle Vlamingen 

  Secretaris Johan Van Roose aan het woord (© Valère Prinzie)
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doet op een jaar wel eens ‘iets’ cultureels. Daarvoor 

volstaat het om één boek te lezen of één optreden of 

expositie mee te pikken. Er zit echter een adder onder het 

gras: jongeren vinden steeds moeilijker aansluiting bij de 

klassieke kunsttakken! De vergrijzing is al bezig, op termijn 

dreigt uitstroom.

Theater en dans, klassieke muziek en kunstmusea doen 

het goed. “Er blijven evenveel mensen op afkomen”, zegt 

onderzoeker Lievens (UGent), “maar dat komt vooral door 

het oudere publiek. Mensen die vroeger al regelmatig aan 

cultuur deelnamen, zijn dat op rijpere leeftijd nog meer gaan 

doen. Die toename maskeert dat jongeren zich minder 

aangetrokken voelen bij hoogwaardige kunstactiviteiten. 

Zo dreigt er een vergrijzing in deze disciplines.” Dat 

is een vaststelling die cultuurverenigingen alert moet 

maken. Onderzoeker Hans Waege poneert: “Meer oudere 

bezoekers zullen deze uitstroom niet kunnen opvangen. 

We zien de publieksgroepen langzaam verglijden.”

Oorzaken vergrijzing

In zijn werk met de spreekwoordelijke titel ‘Bowling 

alone’ (2000) ziet de Amerikaanse socioloog Putman een 

aantal oorzaken voor die teloorgang. Volgens Putman 

is de voornaamste oorzaak een generatiewissel. De 

generatie, zoals hij ze noemt ‘the civic generation’ of 

de maatschappelijk geëngageerde generatie, geboren 

in de eerste decennia van de twintigste eeuw, is stilaan 

aan het verdwijnen. De kinderen en kleinkinderen, de 

‘babyboomers’ en de ‘generatie X’, zijn volgens hem 

veel minder geëngageerd in de meeste vormen van het 

maatschappelijk leven .

De algemene verwachting is dat een steeds kleinere groep 

van de bevolking nog bereid is om zich in te zetten voor dit 

soort collectief gebeuren, en dit ook mede door de steeds 

groeiende individualisering van onze samenleving. De 

formele netwerken tussen mensen zijn aan het verdwijnen.

We moeten dus waakzaam blijven om op het juiste moment 

een nieuw publiek aan te trekken. Filip Stuer van BOZAR 

verwoordt het als volgt: “Wij moeten bijvoorbeeld blijven 

werken op de ‘empty nesters’. Met prille vijftigers van wie 

de kinderen het huis uit zijn en die zin hebben in cultuur, 

kunnen we samen nog een lange weg afleggen, want 

participatie in het verenigingsleven is en blijft belangrijk.” 

Leden van verenigingen voelen zich inderdaad actiever 

betrokken bij de samenleving. Veel mensen hebben nog 

altijd de behoefte om zich te verenigen, om samen van 

een zinvolle en ontspannen tijdbesteding te genieten.

Concurrentie

Het idee dat deelname aan kunst en cultuur afneemt door 

de concurrentie van online activiteiten en cultuurvormen, 

lijkt niet te gelden voor hoogwaardige cultuurvormen. Daar 

heerst voorlopig stabiliteit. Voor hoogwaardige activiteiten 

vinden we wel de eerder genoemde generatie-effecten: 

jongere generaties nemen minder deel aan deze activiteiten 

dan de oudere generaties. Deze resultaten geven aan dat 

de stabiliteit in participatie aan deze activiteiten wel eens 

zou kunnen afnemen in de toekomst.

Vooral desinteresse, en niet tijdgebrek, wordt door 

de mensen opgegeven als reden om niet naar een 

kunstactiviteit te gaan. ‘Geen tijd hebben’ is een eufemisme 

voor ‘niet interessant genoeg’. 

Er is dus een grote groep mensen die cultuur niet meer 

als een element van hun leefwereld beschouwen, wat 

echter niet betekent dat ze negatief staan tegenover 

cultuur. Kennis, ervaringen en vaardigheden om cultuur te 

begrijpen en te waarderen, zouden een grote aandacht 

moeten krijgen om de niet-deelnemers te bereiken, en dit 

reeds vanaf jonge leeftijd, bijvoorbeeld via de school.

In dit verband is het ouderlijk milieu zeer belangrijk. 

Cultuuractieve ouders nemen ook hun kinderen vaak mee 

naar culturele activiteiten. Zelfs heel jonge kinderen kunnen 

een ‘trigger’ zijn om het participeren in een kunstvereniging 

te stimuleren. Het schoolfeest van mijn kleindochter 

Lucy is een treffend voorbeeld van een introductie in het 

kunstgebeuren bij de allerkleinsten. Alle kleuterklasjes 

hadden zich voorgenomen om een bepaalde kunstenaar 

(Mondriaan, Sweetlove, Carl André, Kandinsky, Gaudí) 

in de kijker te plaatsen door een zelfgemaakt werkje te 

creëren, geïnspireerd op deze kunstenaars. Op het ouder- 

en grootouderfeest gaf een leerkracht een uitgebreide 

duiding bij iedere kunstenaar. De mensen voelden zich 

dus niet alleen betrokken bij de creatie van de peuters, 

maar kregen ook een stuk kennis mee. Niet alle kinderen 

groeien immers op in een cultuuractief gezin. Daarom blijft 

inzetten op cultuureducatie ontzettend belangrijk.

Ook de departementen Cultuur en Onderwijs van de stad 

Oostende hebben, in samenwerking met de vzw ‘Vrienden 

van Jan De Clerck’, in een globale schoolactiviteit een 

Oostends kunstenaar een podium gegeven.

Vrienden Mu.ZEE Oostende

Ondanks alles stellen we vast dat onze Vrienden Mu.ZEE 

Oostende nog steeds een groot aantal leden verenigt en 

dat het aantal leden zelfs toeneemt. Deze vaststelling toont 

aan dat er dus geen tegenspraak hoeft te zijn tussen een 

groei van het aantal leden en een mogelijke vergrijzing. Het 

is immers zo dat mensen steeds langer gezond en dus 

actief blijven. De veranderde demografische samenstelling 

van de bevolking verklaart met andere woorden waarom 

groei van het ledenbestand en vergrijzing kunnen 

samengaan.

Een wat geringere instroom van jongere leden wordt nog 

meer dan volledig gecompenseerd door een aangroei van 

het aantal actieve oudere leden. Maar als we verder naar 

de toekomst kijken, zullen we moeten nadenken over 

strategieën om jongere mensen naar onze kunstvereniging 

te loodsen.

  Uittredend ondervoorzitter René Maes ontvangt afscheidsgeschenk 

 (© Valère Prinzie)
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Behoud van de leden

Het is niet alleen belangrijk om leden te werven, maar even 

belangrijk is het om ze te behouden. Daarom is het van 

belang dat het bestuur zich realiseert wie de leden zijn en 

wat hun motieven zijn om lid te blijven.

Het bestuur moet daarom nagaan wat de leden van de 

vereniging vinden, hoe zij denken over de verschillende 

activiteiten van de vereniging en ze vragen om suggesties 

voor verandering en verbetering. Een enquête is een 

ideaal middel om de motieven van de leden om lid te zijn 

te inventariseren of om potentiële leden te verleiden om 

lid te worden. Het geheim van het verenigingsleven is 

immers: weten wat je leden beweegt. Op die manier kan 

een duidelijk profiel van de vereniging worden vastgelegd. 

De uiteindelijke bedoeling van zo’n enquête is een 

herbronning van onze vereniging.

Verder moeten de communicatiekanalen optimaal worden 

benut. Al in januari 1998 waren we ervan overtuigd optimaal 

gebruik te maken van onze communicatiemogelijkheden 

met onze actie ‘Lid maakt lid’. Ik citeer uit de begeleidende 

werfbrief: “Om onze uitstraling en ons imago te vergroten 

doen wij een beroep op onze leden om het ledenaantal 

op te voeren.”

Ook moeten we een netwerk vormen met andere 

verenigingen om zo een kruisbestuiving te creëren. En 

eveneens moeten we als vereniging duidelijk stelling nemen 

tegen bepaalde negatieve of positieve ontwikkelingen. 

Een goed voorbeeld van een negatieve ontwikkeling en 

de evidente reactie daarop is de verwoede strijd die onze 

stichter-voorzitter Roland Laridon heeft gevoerd voor het 

behoud van een eigen museum voor Schone Kunsten.

En heel belangrijk: onze vereniging moet een zeer 

herkenbaar profiel hebben met een sterke, duidelijke link 

naar het ongelooflijk rijke Oostendse kunstpatrimonium 

of, met de woorden van Roland Laridon: ‘de essentie 

van het Oostendse gevoel’, geuit in zijn toespraak op de 

Algemene Vergadering van de Vrienden van de Stedelijke 

Musea, op 10 januari 1998.

Kortom, het is zaak, en dat blijft ook zeker mijn 

engagement, om samen de authenticiteit van onze warme 

en waardevolle vereniging Vrienden Mu.ZEE Oostende te 

behouden.

René Maes

stichter-ondervoorzitter

 TOESPRAAK 

 JACQUES MERTENS

Beste Vrienden van Mu.ZEE,

In zijn laatste vergadering heeft de Raad van Bestuur 

van onze vereniging mij voorgedragen om onze stichter-

voorzitter Roland Laridon op te volgen. Vooreerst wil ik 

mijn collega’s bedanken voor het vertrouwen. Ik ben een 

beetje bevreesd dat zij mijn eventuele kwaliteiten iets 

te veel naar voren geschoven hebben en schroomvol 

zwegen over mijn eventuele gebreken. In die situatie kan 

ik niets anders doen dan beloven dat ik mijn best zal doen 

om aan de hoge verwachtingen te beantwoorden en zal 

proberen in een soort overgangsfase de voorzitter te zijn 

die zij voor ogen hebben. Dit zal zeker niet eenvoudig zijn, 

na een vijfentwintig jarig bestaan met een buitengewone 

voorzitter en een buitengewone ondervoorzitter. De 

kennis, de esthetische empathie en de welsprekendheid 

van Roland zal ik zeker niet kunnen evenaren en de klare 

kijk en diplomatische gaven van René – ik vergeet ook 

zijn kennis van de kunst en de kunstwereld niet – lijken mij 

evenmin gemakkelijk bereikbaar. 

Gelukkig zijn er nog de overige leden van onze Raad van 

Bestuur: Martine, die veel meer is dan de notuliste van 

onze vergaderingen. Zij heeft, mede vanuit haar functie als 

directeur-cultuurbeleidscoördinator bij het stadsbestuur, 

een grote kennis van de kunstwereld, brengt activiteiten 

aan, legt en heeft talrijke contacten, werkt meer dan 

mee aan Pro Luce, dat dank zij Femke een stijlvol en 

lezenswaardig ledenblad is. Het wordt gewaardeerd, 

ook ver buiten onze Oostendse vriendenkring. Wij 

weten allen dat Johan een modelsecretaris is en Joël 

een modelpenningmeester. Jullie hebben hun verslag 

gehoord en jullie applaus voor hun werk is inderdaad 

meer dan verdiend. Praktisch alle administratieve zorgen 

en nog veel meer nemen ze voor hun rekening. Met kalme 

bezadigdheid geven Marcel, onze vertegenwoordiger 

bij de stedelijke cultuurraad, en Paul, met grote kennis 

van het artistiek gebeuren en gedegen inzicht, goede 

raad inzake de te nemen beslissingen en zijn zij steeds 

bereid de hand aan de ploeg te slaan. Op die wijze zijn 

allen onontbeerlijk in onze Raad van Bestuur. Nu reeds 

weten wij dat de statutaire erevoorzitter, schepen Bart 

Plasschaert, steeds bereid is om ons met raad en daad 

bij te staan en voor onze Vrienden de gewenste en ideale 

ambassadeur zal zijn bij het stadsbestuur en bij Mu.ZEE. 

Met zo’n ploeg mag een voorzitter zich gelukkig prijzen en 

slechts hopen en wensen dat zijn eigen inzet en prestaties 

gelijke tred kunnen houden met die van zijn collega’s.

Maar er is meer. Er zijn jullie, de leden. Een vereniging 

bestaat slechts door en dank zij haar leden. Ik heb mij 

afgevraagd wat die leden kenmerkt. Ik kom uit bij de 

ingesteldheid die ook Roland heeft. Het zijn in de eerste 

plaats mensen die houden van Oostende – laten wij de 

grote woorden niet schuwen, soms zelfs hartstochtelijk 

houden van hun stad - en evenzeer houden van kunst. 

Daarom hebben jullie gekozen om vriend te zijn van het 

Oostendse kunstmuseum Mu.ZEE en we zijn jullie allemaal 

  Jacques Mertens stelt zich voor als nieuwe voorzitter (© Valère Prinzie)
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daarvoor erg dankbaar. Mu.ZEE van zijn kant hecht veel 

belang aan de Oostendse plastische kunstenaars, en ook 

aan onze Vriendenkring. Getuige daarvan de regelmatige 

aanwezigheid van de directeur-conservator op onze 

Algemene Vergadering en de opening van de nieuwe 

Ensor- en Spilliaertvleugel op 29 april 2016. De nieuwe 

museumvleugel wordt genoemd naar twee toppers uit 

de Oostendse kunstwereld, maar er is nog veel meer. 

Namen noemen is tekort doen aan diegenen van wie je 

de naam niet noemt, maar niemand zal het mij verwijten 

als ik toch nog Permeke aan het tweetal toevoeg. Om 

jullie belangstelling voor hen en voor de vele andere niet 

genoemden, zijn wij jullie zeer dankbaar.

Op onze laatste Raad van Bestuur toonde onze 

ontslagnemende ondervoorzitter René een flyer: ‘Lid 

maakt lid’ uit 1998. Omdat ik me er goed van bewust ben 

dat een Vriendenkring alleen maar voordeel kan hebben 

bij een groot aantal leden, zowel voor zijn bestaan als voor 

zijn activiteiten, wil ik graag een oproep tot jullie allemaal 

richten om ons mee te helpen onze Vriendenkring nog 

groter te maken, ook tot voordeel van Mu.ZEE waarvan 

wij de Vrienden zijn. Hartelijk dank daarvoor en voor jullie 

aanwezigheid.

Jacques Mertens

nieuwe voorzitter Vrienden Mu.ZEE

 TOESPRAAK 

 BART PLASSCHAERT

Geachte voorzitter

Geachte bestuursleden en leden van de Vrienden van 

Mu.ZEE

De cultuursector in Oostende staat in 2016 voor een 

enorme uitdaging, waarbij de beslissingen in Brussel een 

steeds grotere impact op onze Oostendse cultuurpartners 

krijgen.  Zo wordt deze maand in Brussel beslist over de 

subsidies van de kunstencentra voor de komende vijf jaar.

Voor Vrijstaat O., Theater aan Zee en het Klein Verhaal 

wordt het dus afwachten of hun jarenlange, tomeloze 

inzet via het kunstendecreet gehonoreerd zal worden. 

Hopelijk houdt minister Gatz zijn woord, want op zijn 

laatste werkbezoek in Oostende beaamde hij dat West-

Vlaanderen inzake subsidies ondergewaardeerd werd.

Maar er zijn meer uitdagingen. Zo zal Mu.ZEE nog voor 

het eind van het jaar van tafel en bed worden gescheiden 

van de Provincie en zo snel mogelijk een nieuw huwelijk 

met Vlaanderen moeten organiseren. U weet immers dat 

de niet-grondgebonden materies in de provincies definitief 

afgestoten worden. 

Uit dit huwelijk werd een kind geboren: de educatieve 

werking Mu-Zee-Um. Ook voor dit kind zullen we 

voldoende zakgeld moeten voorzien. We hebben al 

verschillende overlegvergaderingen gehad met minister 

Gatz en we maken ons sterk dat zowel Mu.ZEE als Mu-

Zee-Um sterker uit de huwelijkscrisis zullen geraken. Dus, 

geen paniek en er is zeker nog een toekomst voor de 

Vrienden van Mu.ZEE.

Maar we wachten de gebeurtenissen niet af. Ik ben dan 

ook ontzettend trots dat we in het weekend van 1 mei in 

Mu.ZEE de opening (hebben) kunnen vieren van de zaal 

met vast werk van onze eigen Spilliaert- en Ensorcollectie. 

Ik wil hier toch absoluut wijzen op de inbreng van de 

Vrienden van Mu.ZEE. Een van jullie doelstellingen, 

naast sensibilisering en belangstelling opwekken voor 

het stedelijk museumleven, is het actief ijveren voor de 

verrijking van het kunstpatrimonium van de stad Oostende 

en haar museum. De fondsen van de vereniging zouden 

worden aangewend om kunstwerken aan te kopen die 

kaderen binnen het museumbeleid  Vandaag kan ik alleen 

maar vaststellen dat jullie sinds de oprichting zo’n 26 jaar 

geleden, de daad bij het woord hebben gevoegd en op 

cultureel vlak schitterend werk hebben geleverd. 

Te veel om op te sommen zijn de werken die door de 

Vrienden werden geschonken of via jullie tussenkomst of 

prefinanciering konden worden verworven. Door jullie kon 

onze collectie worden verrijkt met onder meer meerdere 

werken van Léon Spilliaert en James Ensor. Dertien 

werken die we zonder jullie inzet en tussenkomst nooit in 

bezit zouden hebben gehad,  krijgen voortaan een vaste 

plaats in de nieuwe Ensor- en Spiliaertvleugel van Mu.ZEE.

In 1993 schonken de Vrienden 11 litho’s uit de reeks 

‘La Gamme d’amour’, ter aanvulling van de toen nog 

onvolledige reeks, in het bezit van het Museum voor 

Schone Kunsten; in 1999 prefinancierden de Vrienden 

de aankoop van het schilderij ‘Ensor. Zijn duivel en 

wapenschild; in 2005 prefinancierden jullie eveneens de 

aankoop van het schilderij ‘Daken van Oostende’ van 

James Ensor.

Ik wil hierbij dan ook uitdrukkelijk Roland Laridon en René 

Maes bedanken voor hun 25 jaar inzet voor de Vrienden 

van Mu.ZEE.

Oostende zal ook op toeristisch vlak inzetten op 

zijn artistieke zoon James Ensor. Momenteel wordt 

onderzocht of een uitbreiding van het Ensorhuis met een 

bezoekerscentrum realistisch en haalbaar is. Maar er zijn 

naast Ensor en het Mu.ZEE nog andere uitdagingen.

Ik pik graag even in op wat René Maes daarnet zei over 

de ‘empty nesters’ Ik ben er zo eentje, maar als ik wat 

rondkijk in de zaal, zie ik dat ik samen met Martine Meire 

en Phillip Van den Bossche  tot de jongsten behoor. 

  Slotwoord door schepen van Cultuur Bart Plasschaert (© Valère Prinzie)
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Oostendse legenden

	ARNO
Arno, de artiestennaam van de rock- en blueszanger 

Arno Charles Ernest Hintjens, is de zevende en 

voorlaatste in de reeks van acht ‘Oostendse legenden’ 

van Willy Bosschem. 

Arno is in 1949 geboren in een linksgezind Oostends 

middenklassegezin en begon zijn loopbaan als kok. 

Maar al snel raakte hij geïnspireerd door bluesplaten 

uit Groot-Brittannië en speelde hij mondharmonica in 

diverse bands. Vanaf 1986 ging hij min of meer solo en in 

1995 brak hij in Frankrijk door met ‘Arno à la Française’. 

Sindsdien zingt hij hoofdzakelijk in het Frans, weliswaar 

afgewisseld met songs in het Engels, Nederlands en 

zelfs sporadisch in het Oostends.

Arno’s  – inmiddels grijze – wilde haardos en zijn rauwe 

stem die schuurt als het zand op het Noordzeestrand, 

inspireerden Willy Bosschem tot het portret met de titel 

‘Zand blues’.

Femke Simonis  ‘Zand Blues’, acryl op paneel, 100x100 cm - © Willy Bosschem

We moeten dus verder inzetten op de jeugd. Vrijwel de 

hele cultuursector kampt met deze uitdaging. Ikzelf ben 

professioneel veel met jongeren bezig en als ik hen vraag 

waarom cultuurbeleving niet in hun ‘bucket list’ staat, krijg 

ik twee antwoorden.

Sommigen vinden cultuurbeleving te duur. De prijs die 

jongeren aan een ticket willen besteden, is ongeveer 8 

euro (dat is de prijs van een standaardfuif in Oostende). 

We moeten daarop inspelen en ik ben dan ook zeer blij 

dat ik steun heb gekregen om de toegangsprijs voor 

activiteiten in de Grote Post voor het seizoen 2016-2017 

op 8 euro vast te leggen voor jongeren onder de 18 jaar. Ik 

hoop dat de andere cultuurpartners volgen.  

Een tweede antwoord is dikwijls: ‘it’s boring’, saai dus. En 

dat is het in hun ogen ook. Het vergt immers een hele 

inspanning om in een museum anderhalf uur naar een gids 

te luisteren zonder dat er eigenlijk veel gebeurt. De inhoud 

is narratief. Misschien moeten we nog sterker inspelen op 

het matchen van de originele werken met de technologie 

van de digitalisering. Dit is helemaal geen bedreiging, 

want een virtuele toer in een museum is een ‘net-niet- 

ervaring’. Misschien krijgt de kijker nadien goesting 

naar meer. In een mogelijke SWOT-analyse kunnen we 

dat dus als een uitdaging zien. En natuurlijk moeten we 

ons daarbij behoeden voor infantiliteit, simplificatie en 

middelmatigheid. 

Afgelopen weekend was ik ongelofelijk positief 

geschrokken bij de opening van The Crystal Ship. Nog 

nooit zag ik zoveel jonge gezinnen met hun kinderen 

op zoek gaan naar de 20 grote wandschilderingen en 

kleine details op de gevels. Het kan dus! Oostende heeft 

daarbij van het festival zo’n hype gemaakt, dat er een 

soort ‘community’ ontstaat van de mensen die ze gezien 

hebben, en zij die ze gemist hebben.

Ook onze Cultuurdienst blijft zich verder inzetten 

voor cultuurparticipatie. Denk aan de organisatie van 

fototentoonstellingen in de Nieuwe Gaanderijen, de 

fel gesmaakte lezingen over WO I, het opwekken van 

de belangstelling voor poëzie (Liefde tussen de lijnen, 

poëziewedstrijd), het wegwerken van de drempelvrees 

voor musea- en galerijbezoek (nacht van de musea en 

galerijen, museumnocturnes). 

Daarnaast timmert onze bibliotheek Kris lambert verder 

aan participatieprojecten inzake leesbevordering. De 

nieuwe  openingstijden werden over het algemeen goed 

verteerd en sinds deze week kunnen lezers nu ook nog na 

de openingsuren hun boeken afleveren in de inleverbox.

Tot besluit pleit ik hier zeker niet voor een aanpassing 

van onze culturele programmatie, want die is zeer divers, 

kwalitatief en voor alle leeftijden. We moeten alleen 

de jongeren over de drempel zien te trekken. Een item 

waarover we binnen CC De Grote Post volop aan het 

brainstormen zijn. 

En waarom moeten we dat doen? Churchill werd in WO II  

gevraagd of hij op de begroting van cultuur wou besparen 

ten voordele van de uitgaven om de oorlogsmachine 

draaiend te houden. Het antwoord van Churchill was kort 

en krachtig : ‘Then what are we fighting for ?’ Dit gevecht 

voor het behoud van cultuur wil ik samen met de Vrienden 

van Mu.ZEE de komende drie jaar ook verder voeren! 

Bart Plasschaert

schepen van Cultuur
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	‘WHISPER TREES’ (2011) 

 VAN YVES  VELTER
Tijdens een rondleiding  voor  de  bewoners  in mijn wijk 

maakte  ik kennis  met deze  sculptuur: vele  oortjes  die  

in drie bomen ingeplant  zijn. We hadden een sublieme  

gids: een vrijwilliger bij het 

ontmoetingscentrum Oud 

Hospitaal, een gepen-

sioneerde fiere visser, die 

hierbij een heel verhaal 

had over geheimen delen, 

fluisteren en luisteren, je  

hart luchten en bezinnen, 

wat allemaal te  maken 

had  met dit  kunstwerk. Ik 

dacht toen: je kunstwerk is 

echt wel helemaal geslaagd 

als je bij gewone mensen 

op deze manier een snaar 

raakt.

Mij sprak het ook aan: eerst en vooral door  de  locatie.  

Die bevindt zich  op het Filip Van Maestrichtplein, aan 

de  achterkant  van de  St.- Jozefkerk, een heel rustige  

plek, buiten de  zone  van toeristen en shoppers. Niet 

alleen ligt daar deze kerk (voor katholieken toch zeker een 

plaats van reflectie), maar ook een synagoge: nog  zo’n 

beschouwelijke plek. En voor  wie  liever buiten op een 

bankje wil bezinnen of tot rust komen, zijn er  dan deze  

drie prachtige bomen met al die  oortjes die  luisteren. Ik 

weet niet of  de  kunstenaar dit  allemaal in gedachten had 

toen hij dit werk maakte. Ik ken hem eigenlijk niet, maar 

zijn ‘Whisper trees’ geven me wel zin om meer werk van 

hem te  zien. Het werk past immers totaal in zijn omgeving 

en dat vind  ik zo mooi!

En verder raakt het ook mijn persoonlijke voorliefde voor 

het surrealisme: hier  zijn twee elementen samengevoegd 

die normaliter nooit samen zijn: bomen en menselijke 

oren, ze  groeien in het echt nooit samen. Er is dus wat 

aan de hand  in dit  kunstwerk, wat tot nadenken stemt en 

zoiets vind ik altijd prettig.

‘L’ Afrique inconnue’ (1958) van Jane Graverol

Dat surrealisme brengt me  naadloos  naar mijn andere  

keuze, die tot de collectie van Mu.ZEE behoort: het 

schilderij ‘L’ Afrique inconnue’, in 1958 geschilderd door  

Jane  Graverol, 

die een tijdlang in 

contact stond  met 

René  Magritte en 

andere  Belgische  

surrealisten (ze 

heeft enkele jaren 

samengeleefd met 

Marcel Marien). 

Sinds de opening 

van de nieuwe 

Ensor- en Spilliaertvleugel heb ik gemerkt dat het niet 

meer tentoongesteld wordt. Op het schilderij staat een 

zwarte  vrouw afgebeeld als een zeemeermin, zittend op 

een wolk die  boven wolkenkrabbers hangt. Ook hier dus 

een mix van elementen die  normaliter niet samen horen: 

een zeemeermin is sowieso al altijd een droomfiguur, 

half mens half vis. De  wolk klopt daar niet bij, de  

wolkenkrabbers ook niet. Heerlijk toch, dit  spel van al 

deze  dingen! In mijn hoofd  probeer ik toch een logica 

te vinden (die er niet is), of  het verhaal te reconstrueren. 

Dat is wat ik zo leuk vind aan het surrealisme: het zet aan 

tot denken, er is  altijd wat aan de hand, raadselachtig, 

geheimzinnig, mysterieus.

Ik ben een ‘aangespoelde’, heb 40 jaar in Brussel 

gewoond en was de  laatste zeven jaar vrijwilliger in het 

Magrittemuseum, het woonhuis van René Magritte in 

Jette. Eén keer in de  maand ga ik daar nog steeds helpen, 

hoewel ik sinds september 2015 in Oostende woon. Ik 

kon het echt niet missen. Daar in Jette heb ik voor het 

eerst kennis gemaakt met werk van Jane  Graverol. Er  

is daar een schilderij van haar te zien, eveneens met een 

exotisch thema: ‘La mauvaise étoile’ (1956). Het stelt een 

tijger voor achter tralies, maar die  tralies lopen over in de 

strepen van de vacht. Ook fascinerend!

‘De IJzertijd’ (1951) van Paul Delvaux

Vermits ‘L’ Afrique inconnue’ op het moment niet 

tentoongesteld is, ben ik toch maar op zoek gegaan naar 

ander surrealistisch werk dat in Mu.ZEE te zien is. Er hangt 

een zeer groot  schilderij van Paul  Delvaux: ‘De IJzertijd’ 

(1951) waarin zijn twee iconische elementen aanwezig zijn: 

vrouw en trein. 

De vrouw ligt 

naakt op een 

soort ligbed op 

de voorgrond, 

de  achtergrond  

is een station 

met treinen. De 

pos i t ioner ing 

van de vrouw 

doet denken aan het beroemde werk ‘Olympia’ van Manet. 

Alleen zijn haar ogen niet gericht op de toeschouwer, wat 

‘Olympia’ schaamteloos wel doet. De vrouw kijkt ook niet 

naar de treinen. Waar kijkt ze dan  wel naar? En wat zit ze 

daar eigenlijk te doen? Ook hier weer worden de zaken 

zo gepresenteerd, dat ze de toeschouwer aanzetten tot 

nadenken. 

Wat Paul Delvaux gemeen heeft met Jane Graverol, is dat 

ze beiden René  Magritte ontmoet hebben, Delvaux  in 

1949, Graverol wat later, in de  jaren vijftig. Beiden volgen 

ze elk op hun eigen unieke manier Magrittes voorliefde 

voor het mysterieuze, het raadselachtige, wat  aanleiding 

geeft tot een denkproces. Het zet iets in gang tussen je 

oren. Daarom zijn ze me zo dierbaar.

Annemie Henkens 

De keuze van… Annemie Henkens

 ‘Whisper Tree’ bij synagoge
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Oostendse beeldhouwers ter ere (deel 10: slot)

	MARTINE VYVEY: 

 EEN PASSIE VOOR BEWEGING

Net als haar beelden straalt Martine Vyvey beweeglijkheid 

uit. Wij laten ons meeslepen in haar enthousiaste 

verhalen over haar passie voor de beweging van 

dansers en sporters. Laatst nog heeft ze een voorstelling 

bijgewoond in Brugge die haar diep geroerd heeft: Emio 

Greco danste in een wit hemd op de klanken van de 

‘Bolero’ van Ravel, een spel van eenvoud, kracht en 

souplesse, spanning en elegantie. 

Na de klassieke academische opleiding, waar ze leerde 

tekenen en schilderen, heeft Martine Vyvey eind jaren 

tachtig tijdens een Kokoschkacursus leren observeren: 

aandachtig de bewegingen en houdingen bekijken 

voordat je begint te schetsen. Ook heeft ze in het 

atelier van wijlen beeldhouwer Luc Coomans leren zien 

wanneer het moment rijp is om een plaat in cortenstaal 

te smeden, om het in de juiste vorm te slaan zonder te 

veel kracht te moeten uitoefenen. De vakman Roger 

Schockaert, zelf opgegroeid in een smidse, heeft haar 

het metier van smeden en lassen geleerd. 

Cortenstaal is zo de materie geworden waar Martine het 

liefst mee werkt. “Cortenstaal is een legering van staal, 

koper, chroom en nikkel. Als een sculptuur af is, laat ik 

het zandstralen en de natuur patineert het beeld dan 

verder. De corrosielaag is meteen de beschermlaag van 

het staal. Voor bronzen beelden wordt er een siliconemal 

gemaakt op het stalen beeld en volgens de ‘verloren 

was’-techniek in brons gegoten.”

De kracht van de houding

Voordat Martine aan een beeld begint, maakt ze eerst 

talloze houtskoolschetsen waaruit ze de beste kiest. 

Vroeger tekende ze naar een model dat af en toe van 

houding veranderde, maar dat vond ze te statisch. 

“Ik ben gaan schetsen op de dansvloer zelf om de 

bewegingen beter te kunnen vatten. Dat is begonnen 

tijdens de Kama Sutratentoonstelling in de Venetiaanse 

Gaanderijen, in 2001. Daar kreeg ik de kans om twee 

Parijse danseressen te mogen schetsen tijdens hun 

repetities. Dat was het begin van mijn specifieke stijl. 

In de eindfase zet ik het beeldje op een draaiplateau 

en bestudeer het een aantal weken. Het moet me aan 

alle kanten boeien en ook schaduw speelt daarbij een 

belangrijke rol. Als je een spotje op het beeld zet, zie je 

op de muur de schets terug die je er in het begin van 

hebt gemaakt. ‘Metamorfose’ is zo’n voorbeeld van een 

beeld waarin ik achteraf andere vormen en houdingen 

ontdekt heb. De oorsprong was de beweging van een 

bergbeklimmer, uitgepuurd, want hoofd en handen 

ontbreken. Toen het af was, merkte ik dat ik het in andere 

houdingen kon plaatsen zonder dat het aan kracht 

verloor. De kruipende houding vond ik het sterkst. Ik heb 

het als voorstel ingediend voor Beaufort: een beeld als 

paviljoen, monumentaal uitvergroot waaronder je kan 

schuilen tegen zon of regen. De dichter Gwij Mandelinck 

heeft er een prachtige tekst over geschreven.” Ze leest 

eruit voor: “Metamorfose is een schijnbaar verticaal 

uitgewerkte compositie, maar uiteindelijk kantelt zich de 

sculptuur in een horizontaal vlak. De metaalconstructie 

is even sierlijk als hoekig en die suggereert een vorm 

van claustrofobie, van vernauwing die niet begrenzend 

maar louterend wordt ervaren. De ‘verijlde’ sculptuur 

laat ruimte uitdeinen.”

Minimalistische, suggestieve lijnen van beweging

Haar schetsen zijn in de loop der jaren steeds 

minimalistischer geworden, met maar enkele lijnen 

die de suggestie van een beweging weergeven: bijna 

abstract, hoewel je er het figuratieve in blijft herkennen. 

Alle overbodige details die het geheel zouden kunnen 

verzwaren, zijn weggelaten. “Mijn grote voorbeeld is de 

inmiddels overleden Spaans-Baskische beeldhouwer 

Eduardo Chillida van wie ik de beeldentuin en het 

museum toch heb kunnen bezoeken in San Sebastian, 

hoewel het gesloten was. Er kwam toevallig een vriend 

van zijn zoon voorbij die ervoor gezorgd heeft dat we 

binnen konden. Het bezoek bleek een revelatie! Andere 

grote beeldhouwers zijn voor mij Barbara Hepworth, 

Henry Moore, Ossip Zadkine, Eugène Dodeigne, Alberto 

Giacometti en Germaine Richier. En ik zou er nog 

kunnen noemen, zoals Jean Arp en Brancusi. Ook houd 

ik enorm veel van de tekeningen van Koenraad Tinel. 

Kijk hier bijvoorbeeld in ‘Verhalen uit het Pajottenland’, in 

samenwerking met auteur Stefan Brijs.”

  “Wilskracht”, Brons, 2.40 m, bij Woon-zorgcentrum Golf by Zilverduin

  “Chaos I”, cortenstaal, 2.40 m
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Drie beelden van Martine Vyvey staan bij woon-

zorgcentra: ‘Wilskracht’  bij Golf by Zilverduin in Vosseslag 

bij De Haan, ‘Metamorfose’ bij Zorghotel De drie eiken in 

Edegem en ‘Loskomen op eigen kracht’ bij Amandina in 

Wuustwezel. Hoe komt dat? “Op Classic Event Kortrijk, 

waar ik in 2013 en 2015 geëxposeerd heb, kwam ik in 

gesprek met Herman Bernaerts van bouwbedrijf Ibens, 

gespecialiseerd in de bouw van woon-zorgcentra. Hij 

bewonderde mijn werk en vroeg me om ontwerpen 

voor enkele centra in aanbouw. ‘Wilskracht’ is trouwens 

een beeld dat meebeweegt met de wind. Het stelt een 

judoka voor die voelt dat hij gaat vallen, maar met al 

zijn kracht zijn bovenlichaam torst om toch maar op zijn 

borst terecht te komen. De filosofie erachter is dat je in 

het leven tegenslagen moet verwerken, maar dat die je 

toch steeds weer de kracht moeten geven om door te 

zetten.”

Beelden die emotie oproepen…

Martine Vyvey’s beelden in verstilde beweging dragen 

ook een boodschap uit van protest, aanklacht tegen 

bijvoorbeeld oorlog en homofobie, medeleven en hoop, 

zoals in haar beeld ‘Wilskracht’.

“Voor mij is een beeld geslaagd als het een emotie 

oproept, als het de mensen raakt. Ik herinner me dat er 

op Lineart een oudere man lange tijd naar mijn beelden 

stond te kijken en toen zei: “Het zijn niet de bomen, maar 

het geruis van hun gebladerte, niet de vogels, maar hun 

vlucht die je uitbeeldt.” Ik kreeg er tranen van in de ogen, 

want die man voelde precies aan wat ik probeer weer te 

geven in mijn werk.”

Voor de Marie Popelinprijs ontwierp Martine Vyvey 

in 2010 ‘Female Freedom’. 

Marie Popelin (1846-

1913) was in België de 

eerste vrouwelijke doctor 

in de rechten en oprichter 

van de Nederlandstalige 

Vrouwenraad. De Marie 

Popelinprijs ging in 2010 naar 

Anita Purnal, voor haar project 

‘Moeders voor moeders’ in 

Afghanistan. Ze kreeg het 

beeldje van Martine Vyvey 

uitgereikt door minister Pascal 

Smet.

Binnenkort komt het beeld ‘Chaos I’, een aanklacht 

tegen de oorlog, in Koekelare te staan bij het Käthe 

Kollwitzmuseum. Het atelier van Martine Vyvey bevindt 

zich in Langemark, een plaats die ook reminiscenties 

oproept aan de Eerste Wereldoorlog. 

Femke Simonis

i.s.m. Roland Laridon, die over het werk van Martine 

Vyvey zegt: “De essentie van een beweging in een 

statisch beeld weergeven, daar is de gave voor nodig 

van ware transcendentie. M.a.w. van stof lichtende 

beweging maken…”

Martine Vyvey

•	Geboren in Oostende, 1958

•	Opleiding  Stedelijke Kunstacademie Oostende 

en Brugge (jaren 1980)

•	Opdrachten:

 ‘Affiche Memorial Van Damme’, 2009; trofee 

Wereld Hulporganisatie, 2010; bronzen beeld 

Marie Popelinprijs, 2010

•	Tentoonstellingen België (selectie)

- Venetiaanse Gaanderijen Oostende Kama  

Sutra, 2001

- Vijfde salon Oostendse Kunstenaars Feest- en 

Cultuurpaleis Oostende, 2005

- Lineart Flanders expo Gent 2005-2006-2008-

2010-2011-2012- Art Gent 2013

- Musée du Pays Ourthe-Amblève ‘Façons de 

Bouger’, 2011

- ‘Tentuinstelling’: beelden in privétuinen, 

organisatie Lions Club Knokke Heist, 2012 en 

2015

- Art Transfo 2e Biënnale Actuele Kunst 

Zwevegem, 2013

- Eerste Biënnale beeldende kunst aan zee, 

organisatie Rotary Oostende, 2014

- Oostends Paviljoen Venetiaanse Gaanderijen, 

2014

•	Tentoonstellingen buitenland

- Gallery Studio Mezzo Helsinki (Finland), 2003

- Centrale bibliotheek Den Haag (Nederland), 

2004

- Gallery ‘Le Patio’ Wattrelos Lille (Frankrijk), 2004

- Art Innsbruck International Fair for Contemporary 

Art (Oostenrijk), 2010

- Kunstschouw Westerschouwen Zeeland (NL), 

2011

- Kunstroute Vaals (Nederland), 2012

•	Meer info op de website

 www.martinevyvey.be

  “Harmonie”, Martine Vyvey

  “Levensdans”, Brons, 2 m
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Reizen

	MUSEUMREIS NAAR LUIK 

Wij bieden de Vrienden een mooie uitstap aan naar Luik 

op zaterdag 15 oktober 2016.

We nemen de trein in het station Oostende en sporen 

rechtstreeks naar Luik waar we het station Guillemins 

bezoeken, een architecturaal paradepaardje van de 

Spaanse architect Santiago Calatrava. Het station 

is gemaakt van staal, glas, wit beton en Belgische 

blauwe hardsteen, en beschikt over een monumentale 

overkapping van 160 m lang en 35 m hoog. De feestelijke 

opening van het station vond plaats in 2009.

We wandelen van het station naar het complex Médiacité 

van Ron Ard via de nieuwe elegante voetgangersbrug 

die uitkomt vlakbij het park Boverie. In het park bevindt 

zich La Boverie, het iconische gebouw dat opgetrokken 

werd voor de Wereldtentoonstelling van 1905 en dat nu 

een opvallende facelift kreeg.  Het nieuwe museum, dat 

opende op 5 mei 2016, is klaar om de vaste collectie 

van het Museum voor Schone Kunsten van Luik te 

ontvangen en er werd een partnership aangegaan met 

het Louvre, wat van ambitie getuigt. 

We lunchen in de museumcafetaria en brengen daarna 

een bezoek een de tijdelijke tentoonstelling 

De idee voor deze tentoonstelling ontstond bij het lezen 

van het boek ‘21 rue La Boétie’ (Grasset) van Anne 

Sinclair, waarin de schrijfster het levensverhaal beschrijft 

van haar grootvader Paul Rosenberg (1881- 1959), een 

van de grootste kunsthandelaars uit de eerste helft van 

de vorige eeuw. De carrière van deze uitzonderlijke man, 

succesvol zakenman en verlicht kunstliefhebber is de 

rode draad voor een verhaal dat zijn leven overstijgt 

en waarin hij tegelijkertijd acteur en slachtoffer is. 

Het gaat dus om een tentoonstelling over kunst en 

over de beschaving, waarbij de mythische galerij van 

Paul Rosenberg fungeert als een scharnier tussen de 

schilderkunst van de XXe eeuw en de geschiedenis van 

de kunst, de sociale en politieke geschiedenis en de 

mentaliteit in Frankrijk, Europa en de Verenigde Staten. 

Het museum hanteert een nieuw tentoonstellingsconcept 

waarbij geschiedenis en kunstgeschiedenis met elkaar 

verweven worden.

We kunnen er meer dan 60 meesterwerken bekijken uit 

de moderne kunst, afkomstig uit de hele wereld, waarvan 

heel wat doeken nog nooit werden tentoongesteld in 

België: Picasso, Braque, Matisse, Léger, Laurencin en 

André Masson.

Programma

•	07.20 uur: verzamelen in het station van Oostende 

•	10.00 uur: aankomst in Luik (met tijd voor een koffie en 

toiletbezoek)

•	10.45 uur: geleid bezoek aan het station Guillemins en 

wandeling naar het Parc Boverie

•	12.15 uur: lunch

•	14.15 uur: geleid bezoek aan de expo ’21, rue la Boétie’

•	16.00 uur: vrij bezoek aan de vaste collectie 

van het museum, het museumpark of het 

nabijgelegen shoppingcenter MédiaCité dat ook 

architectuurliefhebbers kan bekoren

•	18.40 uur: verzamelen aan het station Luik Guillemins

•	21.19 uur: aankomst in Oostende

Hoe inschrijven?

U belt of mailt naar onze secretaris 

Joël Nieuwenhuyse met de melding dat u meegaat: 

059 80 30 61 of jnieuwenhuyse@telenet.be.  

Daarna schrijft u de som van 60 euro over op 

rekeningnummer BE16 0012 0908 3374.

De expo FANS vindt plaats in de Venetiaanse 

Gaanderijen, op de zeedijk van Oostende van 28 

mei tot 4 september en is dagelijks toegankelijk van 

10.00 tot 18.00 uur.  De Vrienden Mu.ZEE genieten 

het reductietarief van 10 euro in plaats van 12 euro.

Venetiaanse Gaanderijen

	FANS: HERBELEEF DE AVONTUREN 

VAN ONZE NATIONALE VOETBALHELDEN!

Sport en Erfgoed gaan hand 

in hand in de expo FANS, een 

erfgoedtentoonstelling rond 

het nationale voetbalelftal. De 

tentoonstelling brengt unieke 

collecties voetbalshirts, foto’s, 

beeldfragmenten en andere 

verzamelobjecten samen. 

Een gigantische tijdslijn van 

tientallen meters geeft inzicht 

in de successen van de Belgische ploeg. Maar ook 

de bezoekers met geringe voetbalkennis vinden er 

hun gading. Beluister de Belgische voetbalhymnes op 

onze jukebox, scoor op onze reusachtige voetbaltafel 

of verbaas iedereen met je gigantische voetbalkennis in 

onze interactieve quiz. 
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Leden-kunstenaars stellen tentoon

	FRED MAËS
Op 16 april 2016 heeft Fred Maës de eerste prijs in 

de categorie schilderkunst gewonnen op de 13e 

Internationale Biënnale van Miniatuurkunst in Gornji 

Milanovac, Servië.

	MIA MOREAUX
Beeldentuin Mia Moreaux, augustus 2016: zaterdag, 

zondag en maandag van 14 tot 18.30 uur

Exposerende kunstenaars: Mia Moreaux, Hubert 

Minnebo, Jaak Hillen, Vincent Rousseau, Eric Petit, 

Pieter Baes, Frans van Straaten en Helena Schepens.

Vernissage: zondag 31 juli, 15-19 uur 

Adres: Eernegemsestraat 120, 8460 Oudenburg

	DE OVERVAART OOSTENDE - GROOT-

 BRITTANNIË, DE GOUDEN TIJD VAN 

 DE PAKKETBOTEN EN FERRY’S

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de Vrienden Mu.ZEE 

genieten van een geleid bezoek om de zomervakantie 

	OPENING SPILLIAERT HUIS 

 IN DE ROTONDE VAN DE 

 KONINKLIJKE GAANDERIJEN

Vanaf 7 mei 2016 bezit niet alleen Ensor zijn Huis in 

Oostende, maar ook Spilliaert. Op initiatief van Anne 

Adriaens-Pannier, ere-conservator van de KMSK 

Brussel en Spilliaertexpert, kunstverzamelaar Mark 

Vanmoerkerke, eigenaar van hotel Thermae Palace, 

en Dorian van der Brempt, voormalig directeur van 

het Vlaams-Nederlands Huis deBuren is Het Spilliaert 

 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.

 Beeldentuin Mia Moreaux

Stadsmuseum

Varia

goed in te zetten. De voorbije jaren bezochten we steeds 

de zomertentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderen.  In 

2016 gaan we op bezoek bij een bevriend museum, met 

name het Stadsmuseum in de Langestraat 69.  In elke 

editie van Pro Luce komt u in de rubriek ‘Stadsmuseum’ 

meer te weten over de nieuwe erfgoedtentoonstellingen. 

Op vrijdag 8 juli om 19 uur verwelkomen we u graag 

voor de bijzonder interessante tentoonstelling ‘De 

overvaart Oostende - Groot-Brittannië, de gouden tijd 

van pakketboten en ferry’s’. Uitgebreide info hierover vindt 

u in Pro Luce nr. 66, p. 7. Daar staan de herinneringen 

beschreven aan 151 jaar overtochten.

Aansluitend is er tijd voor een babbel onder 

museumvrienden in de Inner Court Party (want een 

‘garden’ is er niet in Huize Louise-Marie).

Huis (HSH) opgericht als monografisch kunstcentrum. 

Het bevat een tentoonstellingsruimte (eerste expo 

‘Ontmoetingen met Spilliaert’), een bibliotheek en ruimte 

voor wetenschappelijk onderzoek naar Léon Spilliaert. 

In Pro Luce nr. 68 zal Anne Adriaens-Pannier dieper 

ingaan op de doelstellingen en de betekenis van HSH. 

Bovendien wordt voor de Vrienden in het najaar 2016 

een geleid bezoek gepland aan het HSH (meer info 

hierover in Pro Luce nr. 68). 

Het HSH is tijdens de weekends geopend tussen 11 en 

17 uur. Gratis toegang voor de Vrienden Mu.ZEE.

Hoe deelnemen?

U schrijft zich in vóór donderdag 7 juli bij Johan 

Van Roose, johan.vanroose@west-vlaanderen.be of 

0497 59 55 76.



Lidmaatschap

Jeugd (tot 22 jaar): 15 euro

Individueel lid: 28 euro

Gezin, samenlevingstarief: 45 euro

Steunend lid: 50 euro

Beschermend lid: 150 euro 

Inlichtingen bij de penningmeester Joël Nieuwenhuyse 

(tel. 059 80 30 61)

Redactieraad: Jacques Mertens (voorzitter), 

Willy Bosschem, Roland Laridon (stichter-voorzitter), 

Martine Meire, Valère Prinzie, Femke Simonis 

(redactiesecretaris).

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de door hen 

getekende bijdrage.

Logo en emblemata: Willy Bosschem

Druk: Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende

 T 059 33 33 99, info@lowyck.com

Fotoverantwoording: Valère Prinzie

Maatschappelijke zetel: p.a. Jacques Mertens, voorzitter

Leon Spilliaertstraat 83, 8400 Oostende

Secretariaat: Johan Van Roose,

Kabeljauwstraat 5, 8460 Oudenburg

johan.vanroose@west-vlaanderen.be of 0497 59 55 76

Penningmeester: Joël Nieuwenhuyse,

jnieuwenhuyse@telenet.be

Bankrelatie Vrienden Mu.ZEE

p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende

IBAN: BE16 0012 0908 3374

BIC: GEBABEBB

Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 26 juli 1990 (Nr. 11538) en aangepast in 

het nr. van 15 juli 1999 (Nr. 10699), gewijzigd in het kader 

van de wet op de v.z.w.’s op 15 januari 2005, gewijzigd 

op 21 februari 2009 (Nr.11533) en op 

22 februari 2014.

Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van 

Vrienden der Musea van België” en bij de 

“Cultuurraad Oostende”.

Art Gallery

D E C R A U W

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

Afscheid van twee oprichters 

Vrienden Mu.ZEE

De enige twee bestuursleden die 
sinds de oprichting in 1990 nog 
deel uitmaakten van het bestuur, 
waren voorzitter Roland Laridon en 
ondervoorzitter René Maes. Om gezondheidsreden hebben 
beiden hun functies neergelegd tijdens de Algemene Vergadering 
op 16 april 2016. Zij krijgen de eretitel van resp. stichter-voorzitter 
en stichter-ondervoorzitter. De titel erevoorzitter is bestemd 
voor de schepenen van Cultuur die tijdens hun ambtstermijn 
deel uitmaken van het bestuur. Roland Laridon blijft als stichter-
voorzitter actief in de Raad van Bestuur en in de redactieraad 
van Pro Luce. René Maes heeft zich niet herverkiesbaar gesteld, 
zodat wij hierbij afscheid van hem nemen. Meer dan 25 jaar heeft 
hij zich met zijn klare, duidelijke visie, goede ideeën en wijze raad 
ingezet binnen het bestuur van de Vrienden Mu.ZEE. Getuige 
hiervan is zijn afscheidsrede met adviezen aan het bestuur om het 
ledenbestand te verjongen en  de leden meer bij de werking van 
de Vrienden te betrekken. En alvast één vervulde wens van René: 
een ledenenquête als bijlage bij deze Pro Luce. 

Femke Simonis
namens bestuur en redactie

www.VrIENDENMuZEE.BE

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


