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Editoriaal

TERUGBLIK BIJ PRO LUCE NR. 80

U hebt nu het tachtigste nummer van het driemaandelijkse tijdschrift Pro Luce in handen. Wat in januari 2000 begon als een nieuwsbrief 

van acht pagina’s, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een tijdschrift van 12 pagina’s en eenmaal per jaar een nummer van 16 pagina’s, 

waarin de verslagen en toespraken tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gepubliceerd.

Secretaris van Pro Luce nr. 1 was Freddy 

Dufait. De tekstverwerking berustte bij Huguette 

Devriendt, ook nu nog medewerker bij Mu.ZEE. 

Pro Luce nr. 3 van juli 2000 brengt verslag uit 

van het tienjarig bestaan van de Vrienden van de 

(toen nog) Stedelijke Musea Oostende, nummer 

22 (april-mei-juni 2005) van het vijftienjarig 

bestaan, in de middenkatern verlucht met foto’s 

van onze huisfotograaf Valère Prinzie.

Vanaf nr. 37 wordt de cover van Pro Luce 

gesierd met het nog altijd gebruikte ontwerp van 

ons redactielid en kunstenaar Willy Bosschem. 

Vanaf nr. 38 is directeur Cultuur Martine Meire 

redactiesecretaris, totdat zij vanaf nr. 48 deze 

taak doorgeeft aan Femke Simonis, na haar 

pensionering in oktober 2011. In nr. 38 wordt 

ook aangekondigd dat de Vrienden van de 

Stedelijke Musea voortaan Vrienden Mu.ZEE 

zijn, tot 2015 nog met de toevoeging ‘Collectie 

Stad Oostende’.

Pro Luce nr. 41 brengt verslag uit van het 

20-jarig bestaan van de Vrienden, gevierd 

tijdens de Algemene Ledenvergadering op 

27 februari 2010, met als kers op de taart een 

waar Ensormenu. In 2010 start ook de website 

www.vriendenmuzee.be, waarop Pro Luce 

terug te vinden is vanaf nr. 36.

Pro Luce nr. 54 is een huldenummer voor 

conservator Norbert Hostyn, bij zijn pensionering 

op 1 maart 2013. Vanaf de oprichting in 1990 

was hij, samen met voorzitter Roland Laridon, 

een van de drijvende krachten van de Vrienden 

van de Stedelijke Musea.

In 2015 vieren de Vrienden Mu.ZEE hun 

25-jarig bestaan, nog altijd onder het bevlogen 

voorzitterschap van Roland Laridon. De 

cover van nr. 62 toont de onthulling van het 

kunstwerk ‘Vrouw met kind lezend aan tafel’ 

(1917) van Léon Spilliaert, een schenking van 

de Vrienden aan Mu.ZEE.

Op de Algemene Ledenvergadering 2016 

geeft voorzitter Roland Laridon, na 26 

jaar voorzitterschap, de fakkel door aan 

huidig voorzitter Jacques Mertens. Ook 

ondervoorzitter René Maes legt na 26 jaar 

zijn functie neer. Op de cover van nr. 67 zien 

we hoe penningmeester Joël Nieuwenhuyse 

beiden een afscheidsgeschenk overhandigt.

Stichter-voorzitter Roland Laridon overleed 

een jaar later, op 18 september 2017, op 

81-jarige leeftijd. Pro Luce nr. 73 is een in 

memoriam voor deze legendarische voorzitter, 

bekend om zijn bezielende toespraken tijdens 

de Algemene Ledenvergaderingen, waarvan 

de hoogtepunten in nr. 73 zijn opgenomen.

Nu gaan we op weg naar 2020, het jaar waarin de Vrienden 

Mu.ZEE dertig jaar bestaan. Dat wordt gevierd tijdens onze 

Algemene Ledenvergadering op 25 januari 2020 in de Forumzaal 

van de Bibliotheek Kris Lambert. Meer daarover leest u in Pro 

Luce nr. 81.

Femke Simonis

redactiesecretaris

OVERZICHT ACTIVITEITEN OKTOBER 2019 – JANUARI 2020

Zaterdag 5 oktober 2019, 10.30 en 11.30 uur

Exclusief geleid bezoek aan HSH 

(meer info: p. 10) 

Zaterdag 30 november 2019, 14.30 uur

Atelierbezoek Carine Booghs en Land Van Wynsberge 

(meer info: p. 3)

Zaterdag 25 januari 2020, 10.15 uur 

Algemene Ledenvergadering in de Forumzaal van de 

Bibliotheek Kris Lambert. Meer info en programma in 

Pro Luce nr. 81. Eind december 2019 ontvangt u via de 

post een persoonlijke uitnodiging.
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 Schenking van een Spilliaert aan Mu.ZEE

 © foto: Valère Prinzie
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Denkend aan 

Roland Laridon…

 Roland Laridon, met op de achtergrond een werk van Willy Bosschem, © Valère Prinzie
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20 jaar - 20 jaar - 20 jaar - 20 jaar

Algemene vergadering

Ê 27 februari 2010

We nodigen al onze leden uit voor de jaarlijkse Alge-

mene Vergadering op zaterdag 27 februari om 10.00 

uur in de Koninklijke Gaanderijen Rotonde West (nabij 

de Wellington Renbaan). U ontvangt nog een uitnodi-

ging met het feestprogramma, maar we kunnen nu al 

verklappen dat de nieuwe website van onze vereni-

ging wordt voorgesteld en dat kunstenaar Yves Velter 

het kunstwerk komt toelichten dat hij creëerde voor 

ons 20-jarig bestaan. U vindt ook meer uitleg over 

‘Floating’ in deze Pro Luce.

De Algemene Vergadering sluiten we stijlvol af met 

een heus Ensorbanket. Dankzij de goede zorgen van 

Sonja Geeraerts en de gastronomische kwaliteiten van 

Guido Dammekens van restaurant Savarin zullen we 

genieten van een exquise maaltijd geïnspireerd op En-

sors fameuse menu uit het begin van de 20ste eeuw. 

Zoals toen zullen we vele gangen verorberen ! 

De Algemene Vergadering 2010 wordt een hoogtepunt 

in het bestaan van onze vereniging en een stijlvolle 

start van de viering van ons 20-jarig bestaan.

Voor al dit lekkers vragen wij u een bijdrage te storten 

van 75,00 euro op rekeningnummer 001-2090833-74.

Martine Meire

bestuurslid

© Soenen - Verhaeghe

M enu Ensor
Huitre d’Ostende Saupoudré de Poivre de Cayenne


Bouchees à la Reine


Bisque de Crevettes grises


Truite Saumonné sur Mousse de Tomates


Caille roti celeri rave

 Jus au Foie gras et puree aux Truffes


Homard Clarence


Selle de Chevreuil  Sauce Poivrade

Champignons des Bois  et Marrons

Croquettes aux Amandes

Mandarines glacees au Miel et Fruits d’Hivers

au Sabayon de Beaumes de Venise

Galettes de Reine a la facon des Rois

Moka
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TERUGBLIK OP HET ATELIERBEZOEK BIJ MARTINE VYVEY

Met twintig waren we op zaterdag 13 juli, verdeeld over vijf auto’s 

om naar het atelier van Martine Vyvey in Langemark te rijden. 

Martine verwelkomde ons met een video over haar manier van 

werken met cortenstaal. Daarna gaf ze binnen en buiten uitleg 

bij haar beelden en hoe die ook in brons gegoten worden. Boven 

is een sfeervolle expositieruimte, waar het gedicht van Maud 

Vanhauwaert ‘Monument voor de vrouw’ heel toepasselijk was 

bij haar beeld ‘Freedom’. We eindigden het bezoek boven met 

een drankje, een knabbeltje en een babbeltje, waarna we door 

de glooiende Vlaamse velden huiswaarts keerden. (FS)

ATELIERBEZOEK CARINE BOOGHS  
EN LAND VAN WYNSBERGE 
30.11.2019 OM 14.30 UUR

Het kunstenaarsduo Carine Booghs en Land Van Wynsberge 

heeft in mei 2019 een nieuw atelier gevonden op de eerste 

verdieping van Huis De Gouden Leeuw in de Timmermansstraat 

46. Het is een huis met karakter en geschiedenis.

Carine schildert figuratief met olieverf op doek. Haar schilderijen 

zijn een proces van lange voorbereiding, van denken, aftasten 

en filteren van ideeën rond een thema, op dit moment het thema 

‘vrouw’. Ze hecht veel waarde aan de titels die ze aan haar 

werken toekent. Ze laten de toeschouwer ruimte voor een eigen 

reflectie en interpretatie. Haar personages zijn gevat in contouren 

en schaduwen, in overheersende kleuren van grijs, blauw en 

geel. Uit sommige werken spreken angsten en onzekerheden. 

Zij verstaat de kunst om veel te zeggen door veel weg te laten.

Land is een allroundkunstenaar: 

beeldhouwen en schilderen, 

maar vooral film- en videokunst. 

Ook maakt hij composities van 

hedendaagse klassieke muziek. 

We zullen tijdens het bezoek een 

van zijn videowerken kunnen 

bekijken. Hoewel hij meestal 

abstract schildert met acryl op 

grote doeken of panelen, heeft 

hij voor dit nummer van Pro Luce 

zijn meest recente werk ‘Massa 

en Macht?’ gekozen, waarin het 

figuratieve verglijdt in het abstracte, 

met de afbrokkeling van de macht. 

Het werk stelt in WO II gevangen Duitse soldaten voor die door 

Moskou moeten marcheren, waardoor de kracht van de massa 

wordt tenietgedaan.

Beiden hebben al veel geëxposeerd en prijzen behaald, o.a. van 

de schilder- en beeldhouwwedstrijd van het Vermeylenfonds.

Atelierbezoek op zaterdag 30 november om 14.30 uur 

Het atelier van Carine Booghs en Land Van Wynsberge 

bevindt in de Timmermansstraat 46, op de eerste 

verdieping. Bereikbaar met bus 6, halte Stuiverstraat 

op de Nieuwpoortsesteenweg. In de Stuiverstraat 

is de Timmermansstraat de tweede straat links, 

aan het Gerechtsplein. 

Aantal bezoekers: max. 15. Niet toegankelijk voor rol stoel-

gebruikers wegens twee trappen naar de eerste verdieping.

Meld u aan voor 15 november bij Femke Simonis, 

tel. 059 80 45 11, gsm 0477 58 41 82 of per mail: 

femke.simonis@skynet.be

Afspraak: zaterdag 30 november 2019 om 14.30 uur, 

Timmermansstraat 46, Oostende

	Ê Groepsfoto in de voortuin, © Valère Prinzie 	Ê Beeld ‘Freedom’ bij gedicht, © Valère Prinzie 	Ê Vrienden bekijken de video, © Valère Prinzie

Atelierbezoek

Atelierbezoek

	Ê Carine Booghs,  

‘Wachten’, olieverf op doek

	Ê Land Van Wynsberge, ‘Massa 

en Macht?’, 2019, acryl op doek 	Ê Huis De Gouden Leeuw, 

© Valère Prinzie
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De kunstenaar Maurice Boel (1913-1998) heeft op verschillende plaatsen in Oostende gewoond, maar aan 

de residentie Magereslo, in de Vlaanderenstraat 25 naast het Ensorhuis, hangt een plaquette. Die is in 2013 

ingehuldigd door onze toenmalige voorzitter van de Vrienden van Mu.ZEE, Roland Laridon, om de 100ste 

verjaardag van Maurice Boel te herdenken. Boel woonde en werkte hier sinds 1934. Op de vijfde verdieping bevond zich zijn atelier. 

Na WO II kwam Boel in Brussel in contact met Henri Storck en blies hij in Oostende de Filmclub, die Henri Storck voor de oorlog had 

opgericht, nieuw leven in. Zo leerde hij ook Raoul Servais kennen die zich in 1953 met zijn jonge gezin eveneens in de Vlaanderenstraat 

25 kwam vestigen, op de vierde verdieping. Daarnaar verwijst de plaquette.

	Ê Pannenhuisje met tekst van Opie Boel, naast het Duinenkerkje 

in Mariakerke © Valère Prinzie

Maar de tentakels van Maurice Boel reiken verder dan de 

Vlaanderenstraat. In zijn ouderlijk huis Zéphyr, in de Hofstraat 8, 

had hij zijn eerste atelier, met Constant Permeke als zijn grote 

voorbeeld. Hij volgde lessen schilderen en grafiek aan de 

Koninklijke Academie in Brussel (1928-1933) en bleef intussen zijn 

zolderatelier in huize Zéphyr behouden, tot hij in 1934 verhuisde 

naar de door zijn vader verbouwde residentie Magereslo (een 

samentrekking van de namen van zijn vrouw en kinderen: Maurice, 

Gertrude, Espérance (zijn vrouw) en Louis) in de Vlaanderenstraat. 

Boels eerste individuele tentoonstelling vond plaats in 1938, in de 

Oostendse Galerie Studio (zie Pro Luce 79, p. 4).

Hij wordt kind aan huis bij Constant Permeke in Jabbeke, 

door zijn vriendschap met diens zoon Pol. Na 18 dagen Duitse 

krijgsgevangenschap in 1940 verblijft hij in ’t Boerenhol, het huisje 

van Pol Permeke. 

In 1949 ontdekt Maurice Boel Spanje en in 1950 Parijs, waar 

hij beïnvloed wordt door Braque, Picasso en vooral Zadkine. 

Vanuit het expressionisme van Permeke wordt hij geïnspireerd 

door de kleuren van Spanje en de vormen van Parijs die hem 

naar de non-figuratieve kunst leiden, waarvan hij in de jaren vijftig 

een vurig pleitbezorger wordt. Voor de Expo 58 maakt hij voor 

het Oostendse paviljoen een groots opgezet werk met enkele 

herkenbare figuratieve elementen (zie Pro Luce 79: cover en de 

uitleg erbij op p. 12).

In 1960 en 1961 komt Boel opnieuw in contact met de zuiderse 

kleuren door zijn verblijf in Italië. Zijn schilderij ‘Le Couple’ wordt 

door de firma Dewit uit Mechelen omgezet in een rijkelijk met 

gouddraad doorweven wandtapijt. In 1965 ontmoet hij Opie, met 

wie hij samen naar non-traditionele middelen zoekt om een eigen 

wandtapijt te realiseren. Voordien had Maurice het Pannenhuisje 

gekocht in de Dorpsstraat in Mariakerke, naast het Duinenkerkje. 

Op de zijgevel heeft Opie de geschiedenis van het huisje verwoord. 

Het Pannenhuisje werd tijdens de zomer een soort TAZ avant la 

lettre, met kunstzinnige, literaire en theateroptredens.

In de jaren 1970 trekken Maurice en Opie met hun zoontje Nicolas 

naar Zuidwest-Engeland om er in Dartmouth ‘de knoop’ in het 

weven te ontdekken, wat een nieuwe fase in hun creatie van 

wandtapijten inluidt.

In 1979 krijgt Maurice Boel een grote retrospectieve in het Kursaal 

van Oostende, waar het gezin na terugkeer uit Engeland is gaan 

wonen in de Langestraat. Vlakbij, in Huize Louise-Marie (nu het 

Stadsmuseum), betrekt Boel een nieuw atelier waar hij werken 

van grote afmetingen kan realiseren. Opnieuw krijgt hij een grote 

retrospectieve, ditmaal in 1988 in het Museum voor Schone 

Kunsten op het Wapenplein, bij zijn 75ste verjaardag. In 1993 

volgt een hommage ‘Boel 80’ in Brussel, onder auspiciën van het 

Vlaamse ministerie van Cultuur.

Maurice Boel overlijdt in 1998. Zijn weduwe Opie, lid van de 

Vrienden van Mu.ZEE, droeg in 2010 bij aan de catalogus ‘Maurice 

Boel: 7 decaden kunst’ bij de tentoonstelling ‘Maurice Boel, leven 

en werk’ in de Venetiaanse Gaanderijen.

Femke Simonis

	Ê Plaquette aan de residentie Magereslo, Vlaanderenstraat 25   

© Valère Prinzie

Hier woonde… Maurice Boel
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Lieve Malfroot heeft de Vrienden tijdens Beaufort in 2018 

tweemaal begeleid als gids, eerst langs de westkust (op 

31 mei) en later langs de oostkust (op 23 augustus). Dat 

bracht de redactie op het idee om haar, met haar expertise, 

te vragen om de kunstwerken die sinds 2003 na elke 

Beauforteditie aan de kust zijn blijven staan, in Pro Luce te 

bespreken. In de derde bijdrage aan de rubriek ‘Beaufort: 

de blijvers’ viel haar keuze op ‘Le vent souffle où il veut’ uit 

de derde editie van Beaufort, in 2009.

DANIEL BUREN:  
LE VENT SOUFFLE OÙ IL VEUT

Tijdens de derde editie van Beaufort in 2009 stonden de kleurige 

windvanen van Daniel Buren op het strand van De Haan. Later 

vonden ze hun definitieve plek in de Krommehoek aan de haven 

van Nieuwpoort.

De Fransman Daniel Buren staat bekend als een conceptueel 

kunstenaar en als een abstract minimalist. Sinds de jaren 1960 

keert één patroon voortdurend terug in zijn werk: witte strepen, 

afgewisseld met één kleur. Die strepen hebben steeds een 

breedte van 8,7 cm, precies de afmeting van een betaalkaart. 

De strepen doen denken aan het patroon van markiezen, 

zonwerende luifels voor terrassen en marktkramen. 

Wereldwijd worden Burens strepen weergegeven in privé-

woningen, openbare gebouwen en musea. Een bekend voorbeeld 

zijn ‘Les Deux Plateaux’ (1986), beter bekend als de ‘Colonnes de 

Buren’ op het binnenplein van het Palais-Royal in Parijs.

	Ê Daniel Buren, ‘Le vent souffle où il veut’

‘Le vent souffle où il veut’: de wind waait waarheen hij wil. 

Daarmee probeert Daniel Buren de illusie van een bos op 

te wekken. Aan honderd masten (tien rijen van tien masten) 

hangen kleurige windvanen. Elke vaan begint en eindigt in 

een felle kleur. De gekleurde stroken worden afgewisseld met 

wit. De windvanen volgen de wind, doordat ze 360 graden 

kunnen draaien, geruisloos. Door de verbondenheid met de 

weersomstandigheden ontstaat er een dynamisch kunstwerk, 

waarbij het beeld voortdurend wijzigt met de verandering van de 

kracht en de richting van de wind. Voor de kunstenaar is het 

belangrijk dat de bezoekers tussen de vlaggenmasten kunnen 

rondwandelen, terwijl ze zich vergapen aan een oase van kleuren. 

Het is een kunstwerk dat je een blij gevoel geeft.

Lieve Malfroot 

i.s.m. Femke Simonis

Beaufort: de blijvers

Reizen

TERUGBLIK OP DE REIS NAAR LOUVAIN-LA-NEUVE EN WATERLOO

Onder begeleiding van schepen Bart Plasschaert bezochten een 

dertigtal Vrienden op zaterdag 15 juni 2019 Musée L in Louvain-

la-Neuve en het Memorial 1815 in Waterloo. Bart Plasschaert had 

zich goed gedocumenteerd. Onderweg in de bus en in Louvain-

la-Neuve zelf vertelde hij allerlei wetenswaardigheden over de 

nieuwe universiteitsstad die na de strijd om ‘Leuven Vlaams’ 

(1966-1968) in 1971 werd opgericht. Musée L zelf bleek voor 

iedereen een revelatie, met de mix van wetenschap en kunst. De 

kunstcollectie bestaat volledig uit schenkingen en legaten. 

Na de lunch in Le Petit Vingtième in het Hergémuseum brachten we 

de na middag door in Waterloo. Daar bevindt zich in het nieuwe onder-

grondse Memorial 1815 een tentoon stellings- en documentatie-

centrum over de Slag bij Waterloo. In een pano ramische zaal sta je 

in een 4D-film midden in de gevechten. Naast het memoriaal en de 

heuvel met de Leeuw van Waterloo is het bekende Panorama met 

het cirkelvormige doek uit 1912 gerestaureerd. 

Tevreden over een mooie, gevarieerde dag waren de Vrienden 

rond 19 uur terug in Oostende. (FS) 	Ê © Femke Simonis
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Ensoriana

VERNIEUWEN  

LIDMAATSCHAP 2020
Wij roepen u op om onze vereniging te blijven steunen door uw

lidmaatschap te vernieuwen voor 2020. Wij garanderen u een

even boeiend en veelzijdig programma als in 2019, onder meer

door de samenwerking met Mu.ZEE.

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)

Het zal op 19 november 2019 exact 70 jaar geleden zijn dat 

de Oostendse meester James Ensor overleed op 89-jarige 

leeftijd. Pro Luce geeft u graag het relaas van zijn overlijden 

en begrafenis.

In ‘De Zeewacht’ van vrijdag 25 november 1949 lezen we onder 

de kop ‘Baron JAMES ENSOR overleden. Oostende bezorgde 

de GROOTMEESTER der SCHILDERKUNST een vorstelijke 

uitvaart’ de volgende tekst: ‘Op Zaterdag 19 November om 7,58 

u. overleed in de H. Hartkliniek te Oostende, Baron James Ensor, 

de grootmeester der moderne schilderkunst.  Voor een drietal 

weken had men de oude meester, die door een bloedopdrang  

getroffen werd, naar de kliniek overgebracht. Zijn afsterven 

dompelt Oostende in diepe rouw. Van over de gehele wereld 

kwamen blijken van deelneming te Oostende toe. Op Woensdag 

23 november werd het stoffelijk overschot van James Ensor op 

vorstelijke wijze ten grave gedragen.’

Aan de ingang van het Stadhuis werd vanaf woensdagochtend 

een rouwkapel ingericht zodat de bevolking de Meester kon 

groeten. Alle standen waren vertegenwoordigd: eenvoudige 

burgermensen, artiesten, handelaars, geestelijken en arbeiders. 

Onder de hoge personaliteiten die Ensor kwamen groeten, 

bevonden zich: de vertegenwoordiger van de koning luitenant-

generaal de Neve-de Rode, minister van Staat graaf Carton 

de Wiart, minister Mundeleer, minister Lilar, minister Van 

Glabbeke, commodore Timmermans, bestendig afgevaardigde 

Smissaert namens de gouverneur, volksvertegenwoordiger 

De Kinder, burgemeester Serruys, schepenen Vroome, Edebau 

en Vandendriessche, de kunstenaars Jespers, Tytgat, Verbeke, 

Delwaide en vele anderen.

Voor de begrafenis trok de rouwstoet van het Stadhuis langs 

de Vindictivelaan en de Kapellestraat naar de Sint-Petrus- en 

Pauluskerk met voorop burgemeester Serruys die het kruis 

droeg, gevolgd door de Stadsharmonie, de Rijksmarineschool 

en schoolkinderen. De plechtige rouwdienst om 11 uur werd 

gezongen door leerlingen van het O.-L.-V.-College met de heer 

Verdin aan het orgel.

Na de mis werd de Meester naar zijn laatste rustplaats gereden, 

bij zijn geliefde Duinenkerkje in Mariakerke, deelgemeente van 

Oostende. Hoogwaardigheidsbekleders en vele gewone mensen 

namen er afscheid bij de kist. De krant vermeldt ook: ‘Als 

gebroken en in tranen uitbarstend volgt August, de oude knecht, 

de laatste eenvoudige ceremoniën. Voor hem is het heengaan 

van de Meester een onwezenlijke werkelijkheid.  Doch ook wij 

allen die Ensor als een stuk grootmenselijkheid in ons hart dragen, 

zullen het moeten gewoon worden over de grote James Ensor te 

moeten spreken als iemand die zijn intrede in de Eeuwigheid heeft 

gedaan.  Voortaan zullen de mensen in ingetogen pelgrimstocht 

komen knielen op zijn graf, daar naast het kleine kerkje in de 

Duinen waar hij zijn eeuwige rust der doden slaapt.’	Ê foto Maurice Antony, collectie stad Oostende. 
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UW LEDENVOORDEEL IN 2020

Wat krijgt u nu al?

Jaarlijks is er de Algemene Ledenvergadering (in 2020 

op zaterdag 25 januari) met een gastspreker en/of een 

feesttoespraak door de voorzitter, met muzikale omlijsting, 

receptie en feestmaal. 

Een ander topmoment is de Garden Party (in 2019 op 

donderdag 4 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, 

maar in 2019 bij heerlijk zomerweer buiten, met meer dan 

tachtig Vrienden!). 

En wat bieden wij u nog?

• Ons driemaandelijks tijdschrift Pro Luce, met nieuws over 

kunst en cultuur in Oostende

• Onze museumreizen: op 15 juni 2019 naar Louvain-la-Neuve 

en Waterloo

• Gratis geleide bezoeken in de Venetiaanse Gaanderijen 

(Vernieling en wederopbouw van Oostende 1944-1958), het 

Stadsmuseum (Julius Collen Turner), Mu.ZEE (Guy Mees), 

Het Spilliaert Huis (De geheimzinnige stad, het Oostende van 

Léon Spilliaert)

• Bezoek aan privécollecties (23 februari 2019: Van Moerkerke)

• Gratis atelierbezoeken (in 2019: Martine Vyvey en Carine 

Booghs + Land Van Wynsberge) 

• Gratis toegang tot alle tentoonstellingen in Mu.ZEE + 

Permekemuseum en uitnodiging voor de opening ervan 

• Deelname aan de Ensorherdenking 

• Korting op de toegang tot Het Spilliaert Huis: € 4 i.p.v. € 6

• 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 2020.

Het bestuur

James Ensor had zich met succes ingezet voor het behoud 

van de duinen en het kerkje in Mariakerke en had daarom deze 

site zelf gekozen als laatste rustplaats. Er was een speciale 

concessie vereist om op dit kerkhof begraven te kunnen worden. 

De grafsteen werd pas in 1952 geplaatst.

Al gauw werd over de nalatenschap een heftig dispuut gevoerd. 

Er zou een testament bestaan dat in 1919 werd opgemaakt, 

waarbij de kunstenaar zijn hele vermogen aan zijn zuster overlaat 

die ondertussen overleden was.  Haar dochter, mevrouw Daveluy, 

zou dus de enige erfgename zijn. Zij heeft de dag na de begrafenis 

reeds het woonhuis van Ensor laten verzegelen om de inventaris 

te kunnen opmaken. Volgens een Brusselse krant zouden ook de 

kleinkinderen van de broer van de moeder van Ensor hun rechten 

laten gelden. Een van die kleinzonen vermeldde hierbij dat hij 

verkoos de werken in het Ensormuseum een plaats te geven. 

De toenmalige schepen van Openbaar Onderwijs en Schone 

Kunsten Van den Driessche had zich bijzonder ingezet voor de 

oprichting van een Ensormuseum.

Bronnen: De Zeewacht, 25 november 1949 en 

De Kustbode, 2 december 1949

Het boek ‘In en om het kerkje van Ensor’ van de hand van ons 

oud-bestuurslid Freddy Dufait geeft u een mooi overzicht van de 

historiek van het kerkje en de rol van James Ensor.

Martine Meire

directeur 

	Ê foto Maurice Antony, collectie stad Oostende. 

	Ê foto Maurice Antony, collectie stad Oostende. 

	Ê foto Maurice Antony, collectie stad Oostende.
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De keuze van… Erwin ‘t Jaeckx

Mijn bespreking gaat over twee kunstwerken uit Mu.ZEE, van twee kunstenaars: Paul Van Hoeydonck, met 

een nog lopende 70-jarige carrière, en Evelyne Axell,met een te korte zevenjarige artistieke loopbaan. Beide 

werken zijn gemaakt in dezelfde periode, maar met een verschillende (schilders)techniek en een uiteenlopende visie.

Paul Van Hoeydonck:  

Astro Christ (1971), mixed media

Enkele jaren geleden, tijdens een tentoonstelling in Mu.ZEE, viel 

mijn oog op dit levensgrote beeld. Het deed me terugdenken aan 

mijn jeugd, toen de wereld in de ban was van de ruimtemissies 

en de maanprojecten. Ik deelde die fascinatie en knutselde in die 

tijd schepen, vliegtuigen, raketten,… ineen, uit bouwdozen die 

ik kocht in een winkeltje op de hoek van de Kemmelbergstraat. 

Het werk dateert uit 1971, hetzelfde jaar als het iconische beeldje 

‘Fallen Astronaut’, dat door de bemanning van Apollo 15 op de 

maan geplaatst werd. Een unicum in de kunstgeschiedenis! Paul 

Van Hoeydoncks werk wordt gekenmerkt door een mateloze 

belangstelling voor de kosmos en sciencefiction. De verovering 

van de ruimte door de mens is een van de belangrijkste items 

in zijn oeuvre. In die optiek creëerde hij een reeks Astro’s, 

helden van de ruimte die op ontdekkingstocht gingen. Hij heeft 

ze maar gedurende een korte periode gemaakt gezien de 

arbeidsintensieve kracht om ze te assembleren. We zien dat het 

astronautenpak is samengesteld uit verchroomde onderdelen 

van schokbrekers van auto’s – in die tijd blonken ze nog…. – 

die hij met de elektrische schijf verzaagde en vervolgens op 

ledenpoppen monteerde. Lassen was niet aan de orde, gezien 

de impact op het verchroomde staal. Met parkervijzen werd alles 

vastgezet. Spierkracht is hier ten overvloede aangewezen. 

Het beschermpak is een harnas dat van de astronaut een 

ridder maakt. Inderdaad, eens opgeblonken straalt het een licht 

uit, een kracht zoals we in middeleeuwse epische films zien. 

Paul Van Hoeydonck beschouwt astronauten ook als ridders 

van de toekomst. Hierbij ging hij ervan uit dat er een verband 

bestaat tussen de middeleeuwse ridderordes en de gesloten 

astronautenkring. Pierre Restany, kunstcriticus en de geestelijke 

vader van het Nouveau Réalisme, noemde de schitterende 

harnassen een ‘habit de lumière’. Die ridders van de toekomst 

verbinden zo het romantische verleden met het ongelofelijke 

heden, lees jaren 60-70.

De ‘Astro Christ’ is een astronaut die lijdt. Refererend aan de 

titel staat hij volgens mij voor alle astronauten die gedurende de 

ruimtevaarten zijn omgekomen en voor alle mensen op aarde 

die miserie ondergaan. Het rood accentueert het bloed van zijn 

lijden. Toch is er een sprankeltje hoop aanwezig: uit zijn borstkas 

kruipen bloemen alsof moeder natuur zich erover ontfermt en 

een wedergeboorte voorbereidt. Een symbolisch werk!

Het is een tijdloos kunstwerk. In de media is de 50ste verjaardag 

van de eerste maanlading weer actueel en de NASA en ESA 

spreken over nieuwe ruimteprojecten. Ook commerciële 

ruimtevluchten komen eraan.

Maar, Houston we have a problem… De Astro die de ruimte 

nodig heeft voor zijn bestaan vliegt terug in zijn box en belandt in 

de anonimiteit. Hoe contradictorisch! 

Evelyn Axell: Le joli mois de mai (1970)

Evelyne Axell was een Belgische popartkunstenares, geboren in 

1935 in Namen en overleden in 1972 in Brussel. Ze volgde les bij 

de surrealist René Magritte die haar artistieke mentor was en haar 

techniek met olieverf op doek verbeterde. In haar beginperiode 

maakte ze collages, in de tweede helft van de jaren 1960 werd 

het vrouwelijk naakt een vast thema in haar werk. Daarnaast 

zocht ze vooral naar nieuwe technieken om aan te werken in haar 

schilderijen. Ze vond een oplossing in plexiglas en lakverf, een 

techniek die ze steeds vaker zou gebruiken. Haar werk is een van 

de eerste hedonistische, provocatieve oeuvres van het tijdperk 

van de contestatie, de culturele en seksuele revolutie. Het leidde 

- in onderwerp en vorm – tot speelse, erotisch-psychedelische 

popwerken.
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Ook de maatschappelijk-politieke thema’s van die tijd beroerden 

haar: de mei 68-bezettingen, de rassenrechten in de USA, de 

contestatie van de studentenbewegingen en de commune. Het 

is in die tijdsgeest dat ‘Le joli mois de mai‘ gemaakt werd.

Het werd enkele jaren geleden tentoongesteld in Mu.ZEE, samen 

met andere topstukken. Bij de eerste kennismaking met dit 

impressionante werk – niet alleen door de afmetingen van 3,5 

bij 2 m, maar ook door de gebruikte materie (opalin plexiglas 

en enamel) – werd ik aangetrokken door de frisse kleuren en 

de optimistische sfeer die ervan uitstraalt. Het werk kan op 

verschillende manieren gelezen worden: het is veellagig.

Het is een triptiek waarvan het middenluik uit protesterende 

jongeren bestaat. Het lijkt homogeen, maar het zijn twee 

verschillende manieren van protestvoeren tegen het heersende 

establishment. De achtergrond geeft de mei 68-gebeurtenissen 

weer. Het meisje zwaait met een rode vlag, die fysiek uit het 

werk uitsteekt, in de lucht. Het lijkt de Marianne van mei 1968. 

Evelyne Axell baseerde zich daarvoor op een iconische foto die 

de voorpagina haalde van magazines in heel de wereld. Op de 

foto zie je evenwel een vlag met twee kleuren, de vlag van Noord-

Vietnam. Een dichterlijke vrijheid van de kunstenares? Zie ook de 

rode verfpot op het rechterpaneel. Ook geen foto met ontblote 

borsten, wel op het schilderij. Wil ze hiermee de triomf van de 

jongeren, het hedonisme, het feminisme symboliseren? De 

achtergrond geeft de politiek geëngageerde beweging weer in 

Europa, en is ook van betekenis voor de USA, met zijn strijd voor 

civiele rechten voor minderheden en tegen de oorlog in Vietnam. 

De voorgrond geeft een heel andere wijze van protestbeweging 

van de jaren zestig weer. Het zijn studenten, of eerder hippies die 

een sit-in in het gras houden of naar een (pop)concert luisteren. 

Ze hebben geen behoefte om te demonstreren. Ze uiten hun 

afkeer van het establishment op een niet-politieke, geweldloze 

wijze. Van Amerikaanse oorsprong, is de hippiebeweging een 

beweging die revolteert tegen de massaconsumptiemaatschappij. 

De flowerpowerbeweging staat voor vrede, leven in commune, 

psychedelische ervaringen, de terugkeer naar de natuur en 

seksuele vrijheid. Met hun psychedelisch gekleurde lange 

haren in gradaties van groen en oranje lijken ze innig met elkaar 

verbonden. Ze zijn ook één met het gras. Axell geeft op die 

manier de rond 1970 heersende communesfeer weer, waarin de 

hippies alles met elkaar deelden.

De Franse kunstcriticus en cultuurfilosoof Pierre Restany staat als 

een goeroe op het linkerluik afgebeeld. Hij was een bewonderaar 

van het werk van Evelyn Axell. Hij draagt een poncho en als een 

profeet, met opgeheven hand, leidt hij een andere protestvorm. 

In mei 1968 zette hij een actie op om het Musée National d’Art 

Moderne in Parijs te sluiten “wegens openbare overbodigheid”. 

Met de nodige dosis humor uiteraard!

Het rechterluik is een zelfportret van de kunstenares: naakt en 

als schilderes met een rond John Lennonbrilletje. Axell beeldt 

zichzelf niet uit als lustobject, maar als zelfbewuste vrouw die 

met haar lijf doet wat ze wil. Haar wapens voor de strijd zijn een 

borstel en verfpot. Een leuk weetje: onrechtstreeks verwijst ze 

naar de titel van het werk, ‘joli moi’.

Het werk is enerzijds haar getuigenis van de protestbewegingen 

van die tijd en anderzijds haar bijdrage tot de verandering van de 

maatschappij. In één adem, een meesterwerk! 

Hoe het oeuvre van Axell geëvolueerd zou zijn na 1972, is 

natuurlijk speculatie. Dat haar werk bijna 30 jaar in de vergetelheid 

is geraakt, is betreurenswaardig. De popart was meestal een 

mannenbastion en ze heeft nooit de erkenning gekregen die ze 

verdiende. Zelfs galerijen vonden haar beelden te expliciet, te 

provocatief. Ook omdat ze een vrouw was.

Ik bewonderde het werk dus op een topstukkententoonstelling 

in Mu.ZEE. Eigenlijk zou het grote publiek het permanent moeten 

kunnen bewonderen. Het is een historisch werk van alle tijden, 

want verworven rechten en vrijheden zijn niet voor eeuwig. 

Integendeel, het is een continue strijd die mensen moeten voeren 

om ze te verwerven en te behouden. 

Erwin ‘t Jaeckx

	Ê Vriendschappelijk samenzijn op de Garden Party 

© Valère Prinzie

	Ê Elise Antony bij foto’s 

van haar vader 

	Ê Eerste gidsbeurt 

© Valère Prinzie

	Ê Tweede gidsbeurt 

© Valère Prinzie

Venetiaanse Gaanderijen

TERUGBLIK OP GELEID BEZOEK + GARDEN PARTY 

Naar jaarlijkse traditie hielden de Vrienden van Mu.ZEE op 

donderdag 4 juli hun even massaal bijgewoonde Garden Party 

als in 2018. Ruim 85 van de intussen 370 leden kregen eerst 

een geleid bezoek aan de expo ‘Vernieling en wederopbouw van 

Oostende 1944-1958’, verdeeld over drie groepen. En dat alles 

gratis, want inbegrepen in het lidmaatschap en met dank aan de 

dienst Cultuur van de stad Oostende. De zachte avondzon was in 

de tuin van de Venetiaanse weer van de partij, zodat De Vrienden 

bij menig glaasje, geschonken door het bestuur, geanimeerde 

gesprekken voerden tot zonsondergang. (FS)
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K U N S T E N A A R    FRED MAÊS

B U R N - PIT

Vrijd:14tot18h            Zat&Zond: 10tot12h/14tot18h
                                       op afspraak:0478973865  

“GALERIE” la PIPE 01/09-30/09

Romestraat 3 oostende     2019

BUREN BIJ KUNSTENAARS 2019

FREDDY DELANCKER

SCHILDERIJEN

18 oktober  •  18.00 - 21.00
19 en 20 oktober  •  10.00 - 18.00

Acht Zalighedenstraat 3  -  8470 Gistel

Van harte welkom  •  www.freddydelancker.be

Het Spilliaert Huis

Leden kunstenaars stellen tentoon

DE GEHEIMZINNIGE STAD, HET 
OOSTENDE VAN LÉON SPILLIAERT 
EXCLUSIEF GELEID BEZOEK 05.10.2019

Over de inhoud van deze tentoonstelling kan u alles lezen in Pro 

Luce nr. 79, p. 9 bovenaan. Omdat er zoveel belangstelling is voor 

het geleid bezoek door Spilliaertspecialiste Anne Adriaens-Pannier 

op zaterdag 5 oktober 2019, zijn er twee groepen gevormd van 

telkens dertig personen: een eerste groep om 10.30 uur, een 

tweede om 11.30 uur. Iedereen die zich ingeschreven heeft voor 

deze rondleiding (intussen volzet), is daarvan persoonlijk op de 

hoogte gebracht door onze secretaris Johan Van Roose.  	Ê Léon Spilliaert, De preekstoel, 1913, privéverzameling

Stadsmuseum

CARNAVAL IN OOSTENDE  
STADSMUSEUM 

29.10.2019 – 26.04.2020 

BIBLIOTHEEK KRIS LAMBERT 

11.2019

Beide tentoonstellingen worden samengesteld door de 

Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De 

Plate en vullen elkaar aan. Het accent ligt op het beeldmateriaal, 

affiches en ander materiaal uit eigen collectie. Van het begin van 

de 20ste eeuw tot op heden zien we dat carnaval of halfvasten 

voortdurend is geëvolueerd. Carnaval heeft zich steeds 

aangepast aan de tijdgeest en leeft nog steeds.

De tentoonstelling in de bibliotheek focust vooral op de groepen 

van buiten Oostende die deelnamen aan de stoeten en op 

materiaal van de bibliotheek.

	Ê Carnaval 

De leerlingen van de Kunstacademie aan Zee zullen nieuwe 

werken maken rond het thema carnaval die ook te zien zullen zijn 

in het Stadsmuseum.

Stadsmuseum  

Langestraat 69, 8400 Oostende

Bibliotheek Kris Lambert  

Wellingtonstraat17, 8400 Oostende

FRED MAËS
BURN-PIT
01.09.2019 – 30.09.2019

FREDDY DELANCKER
BUREN BIJ KUNSTENAARS 2019 
18.10.2019 – 20.10.2019 

MARINE VYVEY
BUREN BIJ KUNSTENAARS 2019
19.10.2019 – 20.10.2019 

U wordt ontvangen met een drankje, krijgt 

een film te zien over mijn werk wijze, een 

zicht op het atelier en een tentoonstelling van 

beelden in brons en cortenstaal met 

tevens een vleugje poëzie. 

Gratis toegankelijk telkens van 10 – 18 uur

Klerkenstraat 35A, 8920 Langemark 

(naast OC Den Tap, bij wegen werken omleiding volgen 

naar OC Den Tap en Bistro Alfa) 

0472 26 65 19

www.martinevyvey.be

martinevyvey@gmail.com
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mu-zee-um

mu-zee-um vzw is een kunst educatieve 

draaischijf die de wissel werking tussen 

de kunsten(aars) en publiek bevordert en 

stimuleert door de organisatie en creatie 

van educatieve trajecten, vormings-

momenten op lokaal, regionaal en (inter)

nationaal niveau. Kunst is voor mu-zee-

um hét middel bij uitstek om mensen van 

alle leef tijden aan te zetten tot initiatief, 

creativiteit en reflectie.

LABO VOLWASSENEN

8 oktober

10u tot 12.30u 

Chinese inkt –  

pentekening 

met Matthieu Lobelle

mu-zee-um* 

22 oktober

9.30u tot 12u 

Krinkelchiffon

Chiffonzijde met  

Doris Klausing 

LABO**

6 + 7 november

10u tot 12.30u

Fotografie –  

In beeld

met Andrea Shkreli

LABO**

21 november

14u tot 16.30u

Een schilder - 

achtig avontuur

met Willy Bosschem

LABO**

2 december

10u tot 12u

Schilderen met  

paletmes

met Matthieu Lobelle 

LABO**

12 december

13u tot 16u 

Banksy achterna

sjabloon druk uit poly- 

esterkalk papier met 

Nick Vandersyppe 

LABO**

LABO JONGEREN  

(15- tot 32-jarigen)

22 november

20u tot 22u

More Spaghetti  

Less Upsetti 

met Bert Huyghe

LABO**

Mu.ZEE

HOE? BOER! 
'DADA VOOR NU, EN VOOR  
STRAKS, DADA VOOR ALTIJD' 
28.09.2019 – 05.01.2020

Met werk van onder anderen Pierre Alechinsky, Karel Appel, 

Enrico Baj,  Jean Brusselmans, Jacques Calonne, Sergio 

Dangelo, Christian Dotremont, Paul Joostens, Asger Jorn, Marcel 

Mariën, Joseph Noiret, Victor Servranckx, Kurt Schwitters, Serge 

Vandercam.

De directe aanleiding voor deze tentoonstelling is een omvangrijke 

schenking   van ca. 100 kunstwerken door de erfgenamen van 

Wout Hoeboer (1910-1983). Zijn werk past in de reeks tentoon-

stellingen die Mu.ZEE in 2008 is gestart met presentaties gewijd 

aan kunstenaars als Victor  Servranckx, E.L.T. Mesens, Paul 

Joostens, Jules Schmalzigaug.

Op 21 juli 1958 stuurde Victor Servranckx een postkaart naar 

Wout Hoeboer en zijn dochter Ingrid. Met zin voor humor sprak 

Servranckx zijn vrienden aan met een woordspelletje: Hoe? Boer! 

De Boeren zijn de besten!!! 

Hoeboer – dada-dandy – is met grote passie voor het kunstenaars-

vak door de avant-garde van de 20ste eeuw gefietst, zonder zijn 

naam aan één stijl of groepering te verbinden. Zijn werk is altijd 

herkenbaar, zelfs al schiet het alle kanten uit. Hoeboer synthetiseert 

eigenwijs inspiratie uit o.m. de grafische academielessen van Piet 

Zwart, de Merz van Kurt Schwitters, het dada-universum van 

Paul Joostens, het kubisme van Juan Gris en de abstracte kunst 

van Wassily Kandinsky. In zijn oeuvre trek je ook lijnen tussen 

zijn Dilbeekse vrienden Jean Brusselmans en Victor Servranckx. 

Hoeboers werk dynamiteert kunsthistorische scheidingslijnen 

tussen abstractie, dada, surrealisme, CoBrA en La Jeune Peinture 

Belge. Hij staat bekend om zijn gestuele action paintings en dada-

abstracte collageschilderijen.

Zelfs al is het 

mogelijk om het 

hele oeuvre van 

Hoeboer als dada 

te bestempelen, 

het wordt pas echt 

boeiend als je zijn 

werk beschouwt 

als een dynamisch 

samen spel van 

crea tieve avant-

garde impulsen. 

Pamapadada!

	Ê Wout Hoeboer, 

‘Hommage aan 

Kurt Schwitters’, 

1965

* mu-zee-um, Romestraat 11A, 8400 Oostende / ** LABO, Edith Cavellstraat 10b, 8400 Oostende
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iedere dag open  

van 9.00u tot 23.00u 

keuken open tot 23.00u 

Hendrik Serruyslaan 18 A 

8400 Oostende 

Reservaties & info 

0496 25 84 88 

cultuurcafe@degrotepost.be

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,  

Johan De Vylder, 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

Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad  

van 26 juli 1990 (Nr. 11538) en aangepast in het nr. van 15 juli 1999 
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James Ensor is op 19 november 1949 overleden en op het kerkhof van 

de O.-L.-V.-Ter Duinenkerk begraven. Lang voor zijn stoffelijk overschot 

ten grave werd gedragen, beeldde de jonge Ensor zichzelf als skelet af. 

In ‘Mijn portret in 1960’ ziet hij zichzelf 100 jaar na zijn geboorte als skelet, 

geheel ontvleesd. De ets dateert uit 1888. Een andere morbide ets is 

‘Zelfportret met doodshoofd’ uit 1889, een ets waarin hij zijn ‘gewone’ 

zelfportret transformeert in een doodshoofd, als een levende dode.

Meer informatie over kunstenaars en hun morbide zelfportretten vindt u 

in ‘Ensorgrafiek in confrontatie’ van de hand van Norbert Hostyn.
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