
VRIENDEN OOSTENDE

Nr. 68 

jaargang 17 ı Driemaandelijks tijdschrift ı oktober-november-december 2016
Identificatienummer: P006345

MU . Z E E

 ‘Compositie van twee vierkanten’, Dan Van Severen,

 Olieverf en tempera op doek, 130 x 97 cm, 1964

 Collectie Mu.ZEE, inv. K000481 - © AD-Art, Sint-Amandsberg

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

38205

Afgiftekantoor Oostende 1

Verantw. uitgever: Jacques Mertens, voorzitter ı Leon Spilliaertstraat 83 ı 8400 Oostende



2 WWW.VRIENDENMUZEE.BE

Editoriaal

	EEN GROTE DAME IN DE KUNST: 

 OOSTENDE

Het is gebruikelijk dat een nummer in een tijdschrift een 

‘edito’ bevat. Het is even gebruikelijk dat de voorzitter 

van de vereniging of de hoofdredacteur van het tijdschrift 

gevraagd wordt hiervoor Chinese vrijwilliger te zijn. De 

ene keer zal het ‘slachtoffer’ al meer inspiratie hebben 

dan de andere keer. Ik dacht mij min of meer te bezinnen 

over ‘kunst en werkelijkheid’ of ‘aantrekkingskracht 

van de kunst op de mensen’, maar dat iets verder 

uitwerken zal voor een volgende keer zijn. Ik wil nu nog 

even terugkeren naar en uitweiden over een toch zeer 

belangrijk evenement in de Oostendse kunstwereld: 

de opening van de Ensor-Spilliaertvleugel in Mu.ZEE. 

De reacties waren terecht enthousiast. Talrijk waren 

diegenen die mij zeiden: “Wij hebben er lang op moeten 

wachten, maar het loonde de moeite”. De museumdirectie 

heeft er m.i. inderdaad goed aan gedaan niet overhaast 

te werk te gaan. De nieuwe vleugel, gewijd aan de 

hoogtepunten van de kunst in Oostende, is inderdaad 

bijzonder geslaagd, zowel wat de presentatie als de 

inhoud betreft. Het is hier niet mijn bedoeling om deze 

nieuwe presentatie als criticus te benaderen, maar de 

geslaagde algemene situeringspanelen, de toelichting 

bij wat gepresenteerd wordt, de kunstwerken zelf en 

de bijgaande ‘side information’ illustreren op meer dan 

geslaagde wijze de topperiode van de Oostendse kunst 

in de nieuwe museumvleugel.

Bij de opening van de nieuwe vleugel wordt ook een 

mooi geïllustreerde brochure voorgesteld: ‘Twee 

grootmeesters van Oostende. ENSOR en SPILLIAERT’. 

In zijn toespraak bij de opening had de directeur-

conservator het over de grote figuren in de Oostendse 

kunstwereld: Ensor en Spilliaert natuurlijk, maar ook 

Storck en Antony. Hij voegde er, als ik mij goed herinner, 

een grote dame aan toe: Oostende. Er is dus nog heel veel 

werk voor onze Vereniging en ook voor Mu.ZEE. Ik zal de 

redactie van ons tijdschrift voorstellen in opeenvolgende 

nummers van Pro Luce niet alleen Ensor, Spilliaert, 

Storck, Maurice en Robert Antony, maar ook kunstenaars 

die als het ware Oostende belichamen (Jan De Clerck, 

Maurice Boel, Charles Drybergh en zo vele anderen), in 

het bijzonder te belichten en aldus ons tijdschrift verder 

uit te bouwen tot 

een encyclopedie 

van het complete 

kunstgebeuren in 

onze stad. 

Jacques Mertens

voorzitter

Overzicht activiteiten

• 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 (zie ook p. 3)

• Museumreis naar Luik op zaterdag 15 oktober 

2016 vanaf 07.20 uur (meer details: zie p. 10)

• Dag van de Federatie: woensdag 

 19 oktober 2016 (meer info: p. 11)

• Bloemenhulde Jan De Clerck op zaterdag 

 22 oktober 2016 om 16.30 uur

• Geleid bezoek aan B.LAST in de Venetiaanse 

Gaanderijen op zaterdag 19 november 2016 

om 14.30 uur (meer details: zie p. 10)

• Film ‘Permeke’ van Henri Storck in Mu.ZEE 

 (3e verd.), op zondag 27 november 2016

 om 10.30 uur

• Geleid bezoek aan het nieuwe Spilliaerthuis op 

zaterdag 10 december 2016 om 11 uur 

 (zie ook p. 8)

• Algemene Ledenvergadering op zaterdag 

 18 februari 2017. Meer info: Pro Luce nr. 69. 

Zaterdag 22 oktober 2016: 
Bloemenhulde Jan De Clerck

in samenwerking met de Vrienden van 

Jan De Clerck

Programma:

•	16.30	uur:	Bloemenhulde	op	het	graf	van	
meester Jan De Clerck, begraafplaats Paster 

Pype, Nieuwpoortsesteenweg 

•	17.30	uur:	Receptie	in	de	Whisky	Lounge	van	
Hotel Bero, Hofstraat 1a, Oostende

  Voorzitter Jacques Mertens tijdens de Inner Court Party (zie p. 4)

 © Nadia Stubbe
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  Uitleg door directeur-conservator Phillip Van den Bossche  © Carlos Van Craeynest

 TERUGBLIK OP GELEID BEZOEK 

 AAN DE ENSOR-SPILLIAERTVLEUGEL

Op 25 juni 2016 leidde directeur-conservator Phillip Van 

den Bossche een grote groep Vrienden rond door de 

nieuwe Ensor-Spilliaertvleugel in Mu.ZEE. Hij gaf ons een 

beter inzicht in het opzet en de opbouw van de vleugel. Zo 

hebben alle kijkkasten een brede houten rand waarop je 

kan leunen om alle documenten rustig en comfortabel te 

bestuderen. Interessant is ook de vergelijking tussen beide 

grootmeesters als zonen van handelaars: Spilliaerts vader 

was parfumier, Ensors moeder runde haar schelpenwinkel. 

Ook zijn beiden schilders van het licht: Ensor van het 

zonlicht, Spilliaert van het maanlicht. Je zou kunnen 

zeggen dat ze verschillen ‘van dag tot nacht’. Ensor staat 

nog met één been in de 19de eeuw, de 21 jaar jongere 

Spilliaert al in de 20ste eeuw. Ensor volgde de Academie in 

Brussel, Spilliaert is autodidact. Beide kunstenaars hadden 

contact met beroemde personen, zoals Emile Verhaeren, 

maar praktisch niet met elkaar. Er is maar één foto bekend 

waarop ze samen afgebeeld staan, bij de onthulling van 

de buste van Ensor in het Leopoldpark. Mu.ZEE bezit 

dan wel niet de grootste Ensorcollectie, maar wel die van 

Spilliaert. 

De bewust gekozen witte muren in de vleugel zijn 

opgesteld in functie van de kunstwerken, zodat je door 

de openingen heen een blik op beide kunstenaars kunt 

werpen, bijvoorbeeld bij hun zelfportretten. Ook de 

 LEZING OVER ‘LA GAMME 

 D’AMOUR’ OP ZONDAG 

 25 SEPTEMBER

In Pro Luce nr. 67 werd deze lezing door Zerlina Van Belle 

al aangekondigd voor zondag 25 september om 10.30 

uur op de derde verdieping in Mu.ZEE. Hieronder licht 

Zerlina Van Belle haar lezing toe.

“Mijn masterproef in de kunstwetenschappen aan 

de KU Leuven (2015-2016) gaat over James Ensor 

en zijn theaterkostuum- en decorontwerpen voor zijn 

balletpantomime La Gamme d’Amour (1906-1914). De 

keuze voor dit onderwerp heeft te maken met mijn voorliefde 

voor het grafische in de theaterkostuumontwerpen. 

Sommige zijn volgens mij niet enkel illustratief, maar 

Mu.ZEE

belichting is afgestemd op de kunstwerken, zoals de spot 

op ‘De gendarmes’ van Ensor.

De grote Ensortentoonstelling in Mu.ZEE in 2010 gaf ook 

het idee om twee films van Henri Storck permanent te 

projecteren en het wandtapijt van ‘De blijde intrede van 

Christus in Brussel’ een prominente plaats te geven, naast 

het zelfportretje van Ensor als baron. 

Kortom, er is grondig voorbereidend denkwerk verricht bij 

de inrichting van de Ensor-Spilliaertvleugel die een bezoek 

meer dan waard is. Dat hebben de vele bezoekers deze 

zomer zelf kunnen ontdekken.

Femke Simonis

vertellen ook iets over het concept van het theaterstuk, de 

tijdgeest en de stijl van de kunstenaar. 

Tijdens mijn lezing geef ik een korte introductie over het 

scenario van La Gamme d’Amour aan de hand van Ensors 

theaterkostuum- en decorontwerpen. Daarna ga ik in op 

de resultaten van mijn iconologisch onderzoek, waarbij 

aan bod komen: fête galante, eigentijdse verkleedpartij en 

Ensors autobiografie. La Gamme d’Amour werd in 1924 

voor het eerst in zijn totaliteit opgevoerd in de Koninklijke 

Vlaamse Opera van Antwerpen. Daarover heb ik enkele 

zaken onderzocht. Ik zal ook vertellen in hoeverre de 

nog bewaarde danspakken overeenkomen met de 

theaterkostuumontwerpen. Zijn ze avantgardistisch en/of 

modern en is er een verband met de ‘ballets russes’? Ik 

kijk uit naar uw komst!”

De resultaten van de ledenenquête zullen bekendgemaakt 

worden op de Algemene Vergadering die plaatsvindt 

op zaterdag 18 februari 2017, in de Venetiaanse 

Ledenenquête

Gaanderijen. Daarna worden ze gepubliceerd in Pro Luce. 

Meer informatie over de Algemene Vergadering vindt u 

in het volgende nummer van Pro Luce dat in december 

verschijnt.
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	TERUGBLIK OP GELEID BEZOEK 

 EN INNER COURT PARTY

Op vrijdag 8 juli om 19 uur werden een 70-tal Vrienden 

op de binnenkoer van het Stadsmuseum verwelkomd 

door Jean Pierre Falise, voorzitter van Heemkundige 

Kring De Plate, en door onze eigen nieuwe voorzitter, 

Jacques Mertens. Daarna konden we in twee groepen 

het museum verkennen, met op de benedenverdieping 

de gelegenheidstentoonstelling ‘De overvaart Oostende 

– Groot-Brittannië, de gouden tijd van pakketboten en 

Stadsmuseum + Inner Court Party

ferry’s:  een overzicht van 151 jaar overtochten’.

Vervolgens was het tijd voor een babbel onder 

museumvrienden tijdens de Inner Court Party (want een 

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

schonk rijkelijk meerdere glaasjes, zodat de geanimeerde 

gesprekken zeker voortduurden tot na 22 uur. Schepen 

Bart Plasschaert gaf de Vrienden nog een overzicht van 

het cultuurprogramma tijdens het zomerseizoen, met 

een vooruitblik op wat ons op cultureel vlak nog allemaal 

te wachten staat in 2016-2017.

Femke Simonis

  Geanimeerde gesprekken op de binnenkoer - © Nadia Stubbe   Bart Plasschaert overloopt het cultuurprogramma - © Nadia Stubbe

Oostendse legenden

	MARVIN GAYE: ‘SEXUAL HEALING’

De Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye (1939-1984) 

heeft ruim een jaar in België, en meer bepaald in 

Oostende doorgebracht.  Dat was in 1981-1982, na een 

dieptepunt in zijn carrière in Londen, met een terugblik 

daarop in 1981 in de song ‘In our Lifetime’. In Oostende 

ontstond zijn beroemde hit ‘Sexual Healing’, die hem in 

1982 een Grammy Award opleverde. Het optreden in het 

Casino-Kursaal in 1982 betekende zijn comeback na een 

periode van drugsgebruik en een liederlijk nachtleven. 

Maar Marvin Gaye was geen lang en gelukkig leven 

beschoren na zijn terugkeer in de VS in 1984. Tijdens 

een hoogoplopende ruzie over zijn levenswijze schoot 

zijn vader die dominee was, hem dood op de dag voor 

Marvins 45ste verjaardag. Het verblijf in Oostende 

inspireerde Willy Bosschem tot het portret met de titel 

‘Sexual Healing’. Bij de ingang van het Kursaal bevindt 

zich rechts een beeldhouwwerk met Marvin Gaye aan 

de piano. Bij Toerisme Oostende is een audiovisuele 

ontdekkingstocht van twee uur door het Oostende van 

Marvin Gaye verkrijgbaar: Midnight Love Tour.

Femke Simonis

 Sexual healing’, acryl op paneel, 100x100cm - © Willy Bosschem

Stadsmuseum: expo ‘De overvaart Oostende - Groot-Brittannië, de gouden tijd van de pakketboten en ferry’s’ 

Langestraat 69 in Oostende, dagelijks van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur. Gesloten op dinsdag.
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  ‘De droom’ (2008) van Livia 

Canestraro - © Valère Prinzie

  ‘Anima’ (2013) van Johan Tahon - 

© Valère Prinzie

‘De droom’ (2008) van Livia Canestraro

Door het dagelijks ommetje in onze wijk Meiboom, 

Boterput heb ik in het Vogelzangpark ‘De droom’, een 

bronzen beeld van Livia Canestraro, ontdekt en leren 

waarderen.  

Recht tegenover het rusthuis Stein in de Ooievaarlaan 

staat het,  midden in een cirkelvormig plantsoen, omringd 

door mooi geleide platanen.  In volle zomer een groen 

paradijs. Op de stenen zitbanken kan je er naar believen 

in zon of schaduw rusten.

Ik denk dat de kunstenares zich heeft laten inspireren door 

het kinderboek van Selma Lagerlöf: ‘Niels Holgerssons 

wonderbare reis’.  Een jonge vrouw zweeft er, begeleid 

door drie vliegende ganzen, gelukzalig met open ogen, 

zwaaiend met de rechterhand ten hemel in westelijke 

richting, op zoek naar de vele kleuren van het licht, 

verscholen achter een onzichtbare horizon.

Wanneer het zonlicht weerkaatst op het watervlak van 

een kunstmatig vijvertje, tovert het gouden schaduwen 

op het kunstwerk.  Met wat fantasie zie je het bronzen 

stel zo voorbijvliegen.  Tot je plots teleurgesteld als 

dromer ontwaakt en je in 

feite dommer voelt dan 

een gans.  Vooral als je 

merkt hoeveel mensen 

achteloos aan die mooie 

droom voorbijwandelen.  

Critici kunnen mijn keuze 

te figuratief vinden, maar 

de eindvraag is: bestaat 

er zoiets als een abstracte 

droom?

‘Anima’ (2013) van Johan Tahon

Mijn tweede keuze bevindt zich op een boogscheut van 

ons huis, centraal in het Spiegelmeer van het Maria-

Hendrikapark, op zijn Oostends ‘de Lac’, waar het 

aangenaam vertoeven is.  

Het betref een monumentaal werk van Johan Tahon: een 

acht meter hoge sculptuur, een man die de zon torst, 

met als titel ‘Anima’: Animus als de tegenpool van Atlas. 

Vier evenwijdige opborrelende fonteinen omringen het 

kunstwerk.

Het plaatsen van het werk was destijds een huzarenstukje.  

Er kwam zelfs een Seaking-helikopter bij te pas.  

Het Spiegelmeer is de vijver waarin de vele kleuren van 

de voorbijgaande seizoenen verdrinken, maar terug 

bovendrijven en waar uitzonderlijk twee zonnen schijnen.  

Maar het belangrijkste is zoals in het liedje: “Laat de zon 

in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het 

leven.” (Willy Sommers).  

Pierre Commeine

De keuze van… Pierre Commeine

mu-zee-um

mu-zee-um vzw is een kunsteducatieve draaischijf die 

de wisselwerking tussen de kunsten(aars) en publiek 

bevordert en stimuleert door de organisatie en creatie 

van educatieve trajecten, vormingsmomenten op 

lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau. Kunst is voor 

mu-zee-um hét middel bij uitstek om mensen van alle 

leeftijden aan te zetten tot initiatief, creativiteit en reflectie.

Agenda oktober – december 2016

LABO 15-30 JARIGEN

•	21	oktober	-	20u	tot	22u
 Rembrandt, my friend, you are bankrupt (met 

kunstenaar Matthieu Ronsse)

 mu-zee-um vzw, Romestraat 11A, 8400 Oostende

•	18	november	-	20u	tot	22u
 Kamp Noord (zeefdruk- en creatief broeinest)

 Kamp Noord,  Edith Cavelstraat 5, 8400 Oostende

LABO MET HET GEZIN

•	2	november	-	10u	tot	12u
 Gezinsvoormiddag met Ensor en Spilliaert

 mu-zee-um vzw, Romestraat 11A, 8400 Oostende

•	3	november	-	10u	tot	12u
 Gezinsvoormiddag met Ensor en Spilliaert

 mu-zee-um vzw, Romestraat 11A, 8400 Oostende

•	4	november	-	10u	tot	12u
 Gezinsvoormiddag met Ensor en Spilliaert

 mu-zee-um vzw, Romestraat 11A, 8400 Oostende

LABO VOLWASSENEN (zie p. 11)
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	‘THE CRYSTAL SHIP’: 

 KUNSTROUTE IN DE STAD

Dat Oostende dé cultuurstad van West-Vlaanderen wil 

worden of blijven, blijkt uit het promoten van kunst in 

de brede betekenis van het woord, zowel ‘indoor’ met 

Mu.ZEE, de Venetiaanse Gaanderijen en de talrijke 

galerijen, als ‘outdoor’ met onder meer Beaufort, de 

Rock Strangers van Arne Quinze, de originele galerij aan 

de zeedijk, Theater aan Zee, de zandsculpturen… En 

nu met ‘The Crystal Ship’ die het stadsbeeld kleurt en 

de man in de straat bereikt die er zijn eigen visie in kan 

verwoorden. Meer van dit alles zou ik zeggen.

De murale kijker op deze kunstroute heeft sowieso 

een andere benadering én beleving dan de klassieke 

galerij- en museumbezoeker, die door de kunstenaar 

‘tout court’ beïnvloed wordt, en ook door de sfeer 

errond: kunstcritici, persrecensies, museumdirecteurs, 

kunstpauzen, galerijhouders. Net zoals kunst in het 

algemeen zijn eigen periodes en stijlen heeft die door 

de vermelde instanties georkestreerd worden. Een paar 

decennia geleden bijvoorbeeld was de figuratieve kunst 

van het expo-toneel verdwenen en vierde de abstracte 

kunst hoogtij. Nu gebeurt het tegenovergestelde. 

Wie zijn dan die meelopers die zowat overal ter wereld 

het geweer van schouder doen veranderen? Is de 

kunstwereld dan zó te beïnvloeden door wat enkele 

grote galerijen, musea en kunstcritici zomaar inprenten? 

Jawel dus.

Muralisme	vs.	canvas-atelierwerk
De canvaskunst is voor veel liefhebbers een dagelijks 

aanvoelen, terwijl de ‘murale’ kunst nog vele geheimen 

kent en waardering opeist, ook in praktijk en techniek.

In de wereld van het atelier-schilderen vertrekt men van 

een witte drager, het schildersdoek, waar elke kunstenaar 

zijn invulling en zijn zeer persoonlijke visie op geeft, met 

kleur, techniek, materie, inspiratie van het ogenblik. 

Je kan het naar believen overschilderen, aanpassen, 

verbeteren of… verslechteren. De ‘kunstenaar zorgt 

ervoor zijn eigen stijl niet te verloochenen, deze 

herkenbaar te houden, zodat hij zichzelf als het ware kan 

plagiëren.

Varia

De murale kunst daarentegen, het ‘muralisme’, biedt een 

andere kijk op het gebeuren, het creëren en realiseren. Er 

gelden andere normen: de ondergrond van de wanden, 

de grote oppervlakte, de ruimte, het ‘vergroten’ van het 

te schilderen thema, het werken met spuit of borstel. 

De kunstenaar heeft maar een beperkte armwijdte, 

één meter vóór hem tot de muur, links en rechts een 

armlengte, dus een paar vierkante meter. Hij werkt 

vanuit een hoogtewerker die hij naar boven en beneden, 

naar links en rechts moet verplaatsen om zo op het eind 

één groot geheel te creëren en naadloos alles aan elkaar 

te breien. Ik denk dat hierin het grote verschil ligt met 

canvas-atelierwerk.

 

Hoe werken deze kunstenaars met al deze technische 

problemen om van het kleine ontwerp muurschilderijen 

te maken van tientallen vierkante meters oppervlakte?

Elke kunstenaar heeft zo zijn eigen werkmethode. 

Meestal vertrekt hij van het klassieke vierkante rastertje 

dat minder artistieke beoefenaars hanteren om een 

beeld te vergroten. De vierkantjes worden dan vergroot 

tot de gevraagde of gewilde afmeting. Vandaag worden 

in het atelier via een projector lichtbeelden gebruikt 

om de gewenste grootte te bepalen. Vakkundige 

kijkers herkennen deze werkwijze ogenblikkelijk. 

Ook hedendaagse ‘grote meesters’ gebruiken deze 

werkwijze. 

De muralisten brengen hun rasters over op de wand 

en vermelden daarop, onder meer in codes, de locatie 

van elk rastertje. Met deze methode kan de kunstenaar 

op gelijk welke hoogte of breedte, gelijk welk rastertje 

invullen.

Zo begint bijvoorbeeld Guido Van Helten het grandioze 

portret van visser Norbert De Smit met het schilderen 

van de ogen, die meters uit elkaar liggen. Deze ogen 

waren voor de kunstenaar het belangrijkste, en terecht. 

Nadien werden de andere kleine rastertjes aangepakt 

en samengebracht tot een groots en prachtig portret. 

Ook wat realisatie en techniek betreft, zijn de ‘muralen’ 

van elke deelnemende kunstenaar in hun persoonlijke 

stijl ontwikkeld. Zo herken je het grafische van Elian, 

een abstracte compositie, en het meer absurde en 

romantische, zelfs kinderlijke en cartoonale van Ella 

& Pitr, terwijl Zio Ziegler een zuivere graffititechniek 

gebruikt en zijn inspiratie plukt uit Afrikaanse bronnen.

Kortom, alle artistieke technieken komen aan bod: 

zuivere spuittechniek, acrylschilderkunst, afzonderlijk 

of gemengd. Inspirerend zijn ongetwijfeld de 

wereldberoemde muurschilderijen van onder meer 

Diego Rivera en, dichter bij ons, Keith Haring: beelden 

uit het dagelijks leven en de cultuur, die de tijdgeest in 

beeld brengen.

Disorderline

Het Stedelijk Zwembad van architect Felix, volgens mij 

een mooi gebouw, zal verdwijnen. 

Wat me wel opvalt, is hoe een beeldend kunstenaar, 

hier het duo Disorderline, een gebouw in een andere 

architectonische vormgeving en dimensie kan 

  Disorderline - © Henrik Haven
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omtoveren, een driedimensionale constructie kan laten 

verdwijnen om er een nieuwe over en bovenop te 

dromen en er een actuele wending aan te geven. Het 

soepele abstracte lijnenspel laat vormen verdwijnen om 

er nieuwe te creëren. Muren, trappen, gevels, daken en 

vensters, hoeken en kanten krijgen een nieuw leven om 

uiteindelijk in een volledig nieuw gebouw omgetoverd 

te worden. Ook de gedurfde warme bruine en koude 

blauwe tinten zijn harmonieus in elkaar gevlochten. Ik 

vind deze ‘overschildering’, afgezien van het gebouw 

van Felix zelf, een zeer geslaagde realisatie in deze 

kunstroute, zowel technisch (spuittechniek) als qua 

ruimtelijke invulling.

  Guido Van Helten - © Henrik Haven

In veel steden worden ‘murals’ aangebracht met digitale 

printprocédés die vlug en technisch gemakkelijker te 

monteren zijn. Maar daar ontbreekt de menselijke toets. 

Voor mij primeert de ‘poot’ van de kunstenaar die in elk 

kunstwerk zijn eigen hart demonstreert.

Na een gezellig praatje met curator Bjørn Van Poucke, 

een man naar mijn hart, heb ik nu een heel andere kijk 

op deze vorm van schilderkunst. Ik vind het fijn dat 

deze eerste editie van ‘The Crystal Ship’ een vervolg zal 

krijgen met nieuw werk, zodat onze stad wellicht een 

van de grootste openluchtmusea zal worden. ‘Out’ en 

‘In’ zullen elkaar hier ontmoeten, steunen en promoten. 

En als u het nog niet wist: Bjørn Van Poucke liet zich 

inspireren door de rockgroep The Doors voor de naam 

‘The Crystal Ship’.

Lliefhebbers kunnen bij de toeristische dienst op het 

Monacoplein gratis de info-kunstroute-flyer van ‘The 

Crystal Ship’ ontvangen. En voor € 9,95 (met nog 10% 

korting in Mu.ZEE) kan u de fiets- en wandelgids ‘The 

Crystal Ship’ (uitg. Borgerhoff & Lamberigts) kopen voor 

een artistiek parcours door Oostende, langs de murale 

kunstwerken en toeristische bezienswaardigheden. 

Voorwaar een leerrijke en gezellige wandel- of fietsroute!

Willy Bosschem

eredirecteur Kunstacademie Aan Zee

 KENNISMAKING MET 

 HET SPILLIAERT HUIS

Hoe treffender kan een plek het werk van een kunstenaar 

vertegenwoordigen?  Het Spilliaert Huis (HSH) in Oostende, 

aan het einde van de Koninklijke Gaanderijen, in een 

rotonde met zicht op zee, langs het perspectief van strand 

en dijk, uitlopend op de haven met de oude vuurtoren en 

de visserstrap, waar de vissers en vissersvrouwen het 

bedrijvige leven van de stad in ere herstellen… 

De natuurlijke biotoop van de kunstenaar Léon Spilliaert, 

zijn inspiratiebron gedurende het grootste deel van zijn 

leven, zijn psychologisch klankbord, beter had geen 

enkele Spilliaert-liefhebber het kunnen bedenken. 

Het privé-initiatief, gelanceerd door kunstverzamelaar 

Mark Vanmoerkerke en Dorian van der Brempt, voormalig 

directeur van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, biedt 

de kans om in een monografisch centrum het zeer rijke 

en gediversifieerde oeuvre en het boeiende leven van 

Léon Spilliaert voor een zo breed mogelijk publiek te 

ontsluiten en de verbondenheid met zijn stad Oostende 

te documenteren. Zo wensen wij dat elke bezoeker van 

Mu.ZEE die de nieuwe vleugel ontdekt en nieuwsgierig is 

naar meer informatie over Spilliaert, de weg vindt naar de 

zeedijk en in alle rust meer te weten kan komen over deze 

zonderlinge en fascinerende figuur.  

 

Studie-	en	competentieplaats	
Want naast een tentoonstellingsruimte wil HSH zich 

ook profileren als een thuishaven voor wetenschappelijk 

onderzoek naar het werk en de persoon van de 

kunstenaar. Het HSH zal een bibliotheek herbergen met 

alle naslagwerken en gedrukte persartikels die tijdens 

zijn leven verschenen zijn. Zo kan een aandachtige lezer 

vernemen hoe moeilijk het was voor een jonge, onbekende 

kunstenaar om, in de schaduw van grootmeester James 

Ensor, een waardige plaats te veroveren in de kunstwereld 

waar groeperingen en deelname aan  tentoonstellingen 

een doorbraak betekenen. 

In overleg met de universiteiten zal aan jonge vorsers de 

kans gegeven worden om onderzoek te doen naar minder 

bekende aspecten in het werk van Spilliaert: een literaire 

of filosofische inspiratiebron, een minder opvallende 

thematiek, zijn zeer persoonlijke gebruik van technieken… 

Want in hoeverre is Léon Spilliaert wel een schilder? 

Begeleiding en advies zullen aan dit onderzoek worden 

geboden.  En wanneer de kans zich voordoet, kan HSH 

ook instaan voor de verspreiding en publicatie van de 

nieuwe bevindingen. 

Bij de opening van Het Spilliaert Huis werd een eerste 

publicatie voorgesteld: ‘Léon Spilliaert. Het literair en 

kritisch portret van een kunstenaar’. Het is een bescheiden 

boekje, maar iedereen die nieuwsgierig is naar de 

persoonlijkheid van de kunstenaar, zal er ontdekkingen in 

doen en een persoonlijke ontmoeting ervaren met deze 

zonderlinge man. Gebaseerd op jarenlang onderzoek, 

biedt de publicatie enerzijds een literair portret van de 

kunstenaar, geschreven door hemzelf of door dierbaren 
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onder wie de dichter 

Emile Verhaeren. 

Anderzijds behandelt 

een tweede luik 

de kunstkritische 

bijdragen  over 

zijn volledige 

loopbaan, door 

bekende  kunstcritici 

zoals Franz Hellens 

en Karel Van de 

Woestijne.

Als studie- en 

competentieplaats 

voor Léon Spilliaert 

wil HSH in de 

toekomst ook een 

platform zijn voor 

dialoog en discussie rond het werk van de kunstenaar en 

de confrontatie aangaan met andere kunstdisciplines. 

Wat betekent het dat de realisaties van Spilliaert zo 

inspirerend werken voor fotografen en cineasten? Hoe 

verwant voelen hedendaagse kunstenaars zich met dit 

nu toch al honderd jaar oude werk? Hoe universeel is de 

boodschap die zijn blik op natuur en mensheid inhoudt? 

Hoeveel hedendaagse schrijvers vertoeven graag in zijn 

oneindige perspectieven en horizonten of verliezen zich in 

de onpeilbare diepte van zijn doorborende blik? 

Tentoonstellingsruimte 

Op 7 mei 2016 opende Het Spilliaert Huis zijn deuren 

met de tentoonstelling ‘Ontmoetingen met Spilliaert’. 

Deze eerste tentoonstelling toont een unieke selectie 

meesterwerken van opvallend hoge kwaliteit. Het is een 

wetenschapper maar om de tien jaar gegund om een 

verbazend geheel aan topwerken samen te brengen. De 

laatste keer gebeurde dat in 2006 en in een vermaard 

museum. HSH is zich ervan bewust dat het geen museale 

ambities kan koesteren, maar de unieke verhouding tussen 

de expert en de privéverzamelingen in België maken 

heel wat mogelijk. Bovendien is de nauwe vertrouwde 

samenwerking met de familie Spilliaert  een buitenkans.

In de toekomst brengt HSH geen retrospectieve, maar 

zal het zich toespitsen op thematische tentoonstellingen. 

Bekende en minder bekende thema’s zullen aangesproken 

worden en diepgaander belicht worden. Het volgende 

thema blijft wel dicht aanleunen bij de bad- en vissersstad 

Oostende met als titel: ‘Vissersvrouwen en baadsters, de 

koninginnen van Oostende’. 

In de zomer 2017 willen wij de jonge generatie de kans 

geven om in een ‘imaginaire’ tentoonstelling de zeer 

eigenzinnige zelfportretten te ontdekken. In het najaar 2017 

wordt, in samenspraak met Mu.ZEE en de Venetiaanse 

Gaanderijen, de nadruk gelegd op de uitzonderlijke 

literaire inspiratiebronnen van Léon Spilliaert: het ‘Théâtre’ 

van Maurice Maeterlinck en enkele dichtbundels van Emile 

Verhaeren.    

Internationale weerklank 

Ons maatschappelijk doel is het oeuvre van Spilliaert zo 

goed mogelijk bij een breed publiek kenbaar te maken, 

met een link naar de stad Oostende. Een bredere kijk 

zal elke bezoeker er ook wellicht toe aanzetten om het 

unieke architectonisch patrimonium van de onmiddellijke 

omgeving van HSH te herontdekken en de overheid 

ervan te overtuigen zowel de Koninklijke Gaanderijen 

als het hotel Thermae Palace te restaureren. Daarbij 

kan ook de internationale waarde van architectuur en 

kunst onderstreept worden. Want Spilliaert moet beter 

over de grenzen heen bekend worden. Het Spilliaert 

Huis wil zich inzetten om onder andere in het VK en in 

VS een rondreizende tentoonstelling te organiseren en te 

begeleiden.  

Het ontbreekt dus niet aan ambities voor HSH, maar 

zonder ondersteuning van vrienden-bezoekers heeft 

planning weinig zin. Dus, hartelijk welkom in Het Spilliaert 

Huis!

Anne Adriaens-Pannier

artistiek directeur

Elke dag open tijdens de schoolvakanties; daarbuiten 

zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, Rotonde West, 

Thermae Palace, Koningin Astridlaan 7.

Expo’s: 

•	‘Ontmoetingen	met	Spilliaert’,	van	7	mei	tot	en	met	
9 oktober 2016.  

•	‘Vissersvrouwen	en	baadsters,	de	koninginnen	van	
Oostende’, van 18 november 2016 tot en met 16 

april 2017 

 Léon Spilliaert: De baadster (1910) - 

 privéverzameling

VERNIEUWEN 

LIDMAATSCHAP

2017

Wij roepen u op om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap 

te vernieuwen voor 2017. Wij garanderen u een even boeiend en veelzijdig 

programma als in 2016, onder meer door de samenwerking met Mu.ZEE.

Exclusief geleid bezoek aan HSH

Op zaterdag 10 december 2016 om 11 uur zal 

Anne Adriaens-Pannier persoonlijk de Vrienden 

rondleiden door Het Spilliaert Huis. Het aantal 

deelnemers is beperkt tot 30, waardoor wij u vragen 

om vooraf in te schrijven bij Martine Meire, 

tel. 059 56 20 15 of martine.meire@oostende.be
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Ray Pyson op het dak van Sint-Lucas in Gent 

	IN MEMORIAM RAYMOND PYSON 

 (1928 - 2016)

Op 25 juli hebben wij afscheid genomen van voormalig 

bestuurslid Ray(mond) Pyson. Ray stond aan de wieg 

van De Vrienden van de Stedelijke Musea in 1990 en 

voerde de functie van penningmeester uit. Hij genoot een 

kunstopleiding aan het Hoger Sint-Lucasinstituut in Gent, 

was kunstschilder en leraar tekenen en kunstgeschiedenis 

aan het O.L.V.-College en het Sint-Andreaslyceum. 

Zowel in Oostende als in Knokke en Deinze zijn 

er decoratieve werken van zijn hand. Hij creëerde  

kostuums, decors voor praalwagens, processies en 

festiviteiten in het Kursaal, glasramen en wandtapijten. 

Op 7 mei 2016 overleed Paul van Tieghem 

de ten Berghe, lid van de Vrienden.

Wij gedenken

De lidgelden bedragen:

•	Jeugd	(tot	22	jaar):	15	euro	•	Individueel	lid:	28	euro	•	gezin,	samenlevingstarief:	45	euro
•	steunend	lid:	50	euro	•	beschermend	lid:	150	euro	•	BE 16 0012 0908 3374

Inlichtingen bij penningmeester Joël Nieuwenhuyse (tel. 059 80 30 61)

Wat krijgt u nu al?

Jaarlijks is er in het voorjaar (in 2017 op 18 februari) de Algemene Vergadering met een gastspreker 

en een feesttoespraak door de voorzitter, met muzikale omlijsting, receptie en feestmaal. Een ander 

topmoment is de Garden Party, begin juli, in de Venetiaanse Gaanderijen, na een geleid bezoek aan de 

tentoonstelling van dat moment.  Het is een ontmoetingsmoment bij uitstek, rijkelijk voorzien van drank, 

geserveerd door de bestuursleden (bij slecht weer binnen). In 2016 vond deze bijeenkomst plaats in het 

Stadsmuseum, tijdens een Inner Court Party.

En wat bieden wij u nog?

•	Ons	driemaandelijks	tijdschrift	Pro	Luce,	met	nieuws	over	kunst	en	cultuur	in	Oostende
•	Onze	museumreizen:	Luik	in	2016
•	Gratis	geleide	bezoeken	in	de	Venetiaanse	Gaanderijen
•	Bezoek	aan	privécollecties	
•	Gratis	atelierbezoeken	
•	Gratis	toegang	tot	alle	tentoonstellingen	in	Mu.ZEE	en	uitnodiging	voor	de	opening	ervan	
•	Gratis	toegang	tot	het	Stadsmuseum,	het	Ensorhuis	en	het	Permekemuseum
•	10%	korting	bij	boekhandel	Corman

Wat komt daar nog bij door de overeenkomst met de Raad van Bestuur van Mu.ZEE?

•	10%	korting	op	aankopen	in	de	museumshop	van	Mu.ZEE
•	Uitnodiging	voor	lezingen,	symposia	en	allerlei	nevenactiviteiten	van	de	Vrienden	in	Mu.ZEE

Kortom, u verdient uw lidgeld dubbel en dik terug met ons rijke aanbod aan activiteiten! Daarom blijven 

wij u graag als lid verwelkomen in 2017.

Het bestuur
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Venetiaanse Gaanderijen

	B.LAST - DE NASCHOK VAN 

 HET ABSTRACTE

In het najaar gaat de grote tentoonstelling over drie 

generaties abstracte kunstenaars van start in de 

Venetiaanse Gaanderijen.  Het is een waardige opvolger 

voor de expo ‘Bonjour Ostende’ met curator Xavier 

Tricot die tijdens de zomer van 2013 heel wat publieke 

aandacht genoot.

In de tentoonstelling vindt u schilderijen, tekeningen, 

linogravures en sculpturen van drie generaties abstracte 

kunstenaars, onder meer Pierre Alechinsky, Jozef 

Peters, Georges Van Tongerloo, Victor Servranckx, Pol 

Mara, Louis Van Lint, Dan Van Severen, Bram Bogaert, 

Luc Peire, Ilse d’Hollander en Raoul De Keyser.

Curator van de expo is Oostendenaar Gino Braet die 

in nauwe samenwerking met kunsthistorica Els Wuyts 

een eigenzinnige selectie maakte. Hij verwoordt het 

zo: “De tentoonstelling B.LAST brengt een eeuw 

Belgische abstractie, bekeken vanuit de ziel, zonder het 

kunsthistorische pad te volgen. Het is een passioneel 

parcours zonder gebondenheid, spelend met een 

bevrijdende gedachte waarmee de eerste avant-

gardegroepen overtuigend het begrip abstractie kneden.

De abstractie was in de vorige eeuw tot tweemaal toe 

de belangrijkste vorm van avant-garde schilderkunst. 

De hunker naar vernieuwing en de absolute vrijheid 

diende als leidraad voor drie generaties abstracte kunst. 

De autonome kunstvorm bood nieuwe mogelijkheden: 

de perfecte afgrenzing binnen het grenzeloze. De 

creatie van een eigen wereld door de alledaagse 

visuele obstakels uit de weg te gaan. De meest nuttige 

vraagstelling over de hedendaagse abstracte kunst is: 

welke thema’s en vormen worden gehaald uit de traditie 

van de moderne kunst? Hoe zijn ze veranderd? En hoe 

heeft de kunstenaar ze gebruikt om de sociale, politieke 

en spirituele ervaring van onze eigen tijd uit te drukken? 

Wat is de naschok van het abstracte?”

De tentoonstellingen B.Last in de Venetiaanse Gaanderijen 

en Jules Schmalzigaug en het kookboek van het 

futurisme in Mu.ZEE vormen een dubbeltentoonstelling. 

Zie ook pagina 11 rubriek Mu.ZEE.

De Vrienden Mu.ZEE worden uitgenodigd voor 

een geleid bezoek op zaterdag 19 november 

om 14.30 uur in de Venetiaanse Gaanderijen. 

Inschrijven vóór 15 november bij Martine Meire, 

martine.meire@oostende.be of 059 56 20 15.

Reizen

	MUSEUMREIS NAAR LUIK 

Op 15 oktober 2016 bezoeken we de tentoonstelling  

’21 Rue la Boétie’ in het recent geopende museum La 

Boverie. We bekijken er meer dan 60 meesterwerken 

met de tentoonstelling van o.a. Picasso, Matisse, 

Braque, Léger.

We sporen met de trein naar Luik waar we in het station 

meer informatie krijgen over deze architecturale parel 

van Santiago Calatrava.

In Pro Luce nr. 67 kon u op p. 14 al de volledige informatie 

over de reis lezen.  Aanvullend vermelden we nog dat de 

uiterste inschrijvingsdatum 30 september is.

Hoe inschrijven? U belt of mailt naar onze 

penningmeester Joël Nieuwenhuyse voor 

30 september 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.

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

 ‘Heldere compositie’, 

Louis Van Lint, 

olie op doek, 

192 x 184 cm, 1947,

Collectie Mu.ZEE, 

inv. K000405 - 

© AD-Art, 

Sint-Amandsberg
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 Jules Schmalzigaug, dynamische uitdrukking van 

de beweging van een danseres, 1914-1915, coll. Mu.ZEE

	DAG VAN DE FEDERATIE VAN DE 

 VRIENDEN VAN DE MUSEA VAN BELGIË

Datum en plaats: woensdag 19 oktober 2016 in het 

Auditorium B van de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België (KMSKB), Regentschapsstraat 3, 

1000 Brussel (nabij het Centraal Station)

Deelname in de kosten 

(koffie bij ontvangst, lunch met drank inbegrepen): 

€ 30 p.p., over te schrijven op rek. 

BE 31 0000 9658 8455 

van de Federatie, voor 30 september 2016

Federatie Vrienden Musea van België

Mu.ZEE

Thema: De samenwerking tussen verenigingen 

van Vrienden van musea stimuleren

Programma:

10.00 uur Ontvangst van de deelnemers

10.30 uur Welkomstwoorden. Vertegenwoordigers 

 van drie verenigingen delen hun ervaring. 

 Gedachtewisseling, debat

12.30 uur Lunch

14.00 uur Info Market: de deelnemers kunnen hun 

 activiteitenprogramma en dat van hun 

 museum verspreiden, kenbaar maken

15.00 uur Geleid bezoek aan reserves KMSKB (TBC)

16.30 uur Einde van de bijeenkomst

Carsten Höller
Videoretrospective with Two Lightmachines

8.8.2016 - 5.2.2017

‘Carsten Höller. Video-

retrospective with Two 

Lightmachines’ is het 

eerste grote overzicht 

van het audiovisueel werk 

van deze kunstenaar. 

Naast video’s en films 

toont de retrospectieve 

in Mu.ZEE, twee andere, 

meer sculpturale werken 

die de illusie creëren van 

bewegende beelden. 

Jules Schmalzigaug en F.T. Marinetti, 
Giacomo Balla, Umberto Boccioni, 
Carlo Carrà, Gino Severini... 

Het kookboek van het Futurisme

29.10.2016 - 5.3.2017

‘Jules Schmalzigaug en het kookboek van het 

futurisme’ wil een eerbetoon brengen aan het 

korte maar intense leven van deze Belgische 

futurist. In 2017 zal het honderd jaar geleden zijn 

dat Schmalzigaug het leven liet in Den Haag. Hij 

was de allereerste Belgische schilder die zich kon 

manifesteren in de kern van een internationale 

avant-gardestroming: het Italiaanse futurisme!

LABO VOLWASSENEN

•	29	september,	13	oktober,	24	november	
 en 8 december  - 19.30u tot 22u

 4-delige LABO KLEIBAR “Den Artist”

 mu-zee-um pop-up atelier, Van Iseghemlaan 96, 

 8400 Oostende

•	25 oktober - 10u tot 12.30u

 Inspirerende kijk op Ensor en Spilliaert met Xavier Tricot

 mu-zee-um vzw, Romestraat 11A, 8400 Oostende

•	27 oktober & 24 november - 14u tot 16u

 Fijn & Papierporselein

 mu-zee-um pop-up atelier, Van Iseghemlaan 96, 

 8400 Oostende

•	10 november - 10u tot 12u

 Belevingstocht door Expo B-Last

 Venetiaanse Gaanderijen,  Albert I-promenade 75, 

8400 Oostende

mu-zee-um

•	15 november - 10u tot 12.30u

 Herfstpallet met Oliepastels met Matthieu Lobelle

 mu-zee-um vzw, Romestraat 11A, 8400 Oostende

•	17 november - 9.30u tot 12u

 Uitvergroot en geschilderd met Doris Klausing

 mu-zee-um vzw, Romestraat 11A, 8400 Oostende

•	6 december - 10u tot 12.30u 

 Acrylverf in winterse kleuren met Matthieu Lobelle

 mu-zee-um vzw, Romestraat 11A, 8400 Oostende



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

Dan	Van	Severen	(1927-2009)

Het kunstwerk ‘Compositie met twee vierkanten’ 

van Dan Van Severen is opgenomen in de 

expo B.Last die u van 29 oktober 2016 tot 14 

februari  2017 kunt bezoeken in de Venetiaanse 

Gaanderijen (meer info: zie p. 10).  Het kunstwerk 

behoort tot de collectie van Mu.ZEE die in totaal 

dertien werken in bruikleen geeft.

David Vermeiren schrijft in de catalogus B.Last over de kunstenaar: 

“Dan Van Severen (1927-2009) studeerde aan de Academie en het 

HISK in Antwerpen. Vanaf 1954 vormden horizontalen en verticalen, 

ruit, vierkant en kruis de basis van zijn werk. Een uitzondering niet te 

na gelaten werden al zijn composities symmetrisch opgebouwd en 

vormden zachte grijs- en blauwtinten zijn kleurpalet. Hij maakte zelden 

gebruik van liniaal en passer - in tegenstelling tot de constructivisten 

- waardoor kleine onvolkomenheden als gevolg van zijn losse hand 

de ascetische composities ‘verstoren’. Het gebruik van het kruis in 

zijn werk heeft niets van doen met de christelijke connotatie, maar 

Van Severen trachtte wel een universele transcendentie te vatten in 

zijn oeuvre.“

Martine Meire

directeur-cultuurbeleidscoördiantor

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


