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Editoriaal

NIEUWJAARSWENSEN

Bij de aanvang van een nieuw werkjaar past het even achteruit 

te kijken op het voorbije jaar en ook vooruit te kijken naar wat 

komen zal. Dit is wat jaarlijks gebeurt tijdens onze Algemene 

Ledenvergadering die deze keer zal plaatshebben op zaterdag 

25 januari 2020. U zal zoals gebruikelijk de jaarverslagen van 

onze secretaris en penningmeester horen. Wat in de loop van 

een jaar gebeurt, kan u regelmatig volgen via ons tijdschrift 

Pro Luce en op onze website. Om het oude jaar feestelijk 

te beëindigen en het nieuwe stijlvol te beginnen, gaat onze 

Algemene Ledenvergadering samen met een muzikaal optreden, 

gevolgd door een banket voor de leden die hiervoor inschrijven. 

In het voorbije jaar noteerden wij een recordaantal leden en daar 

zijn wij heel blij mee. Wij beloven u ons best te doen om u ook 

volgend jaar een gevarieerd - en toch op Oostende en kunst in 

onze stad en omgeving gericht - programma te presenteren, om 

u op een aangename en vooral vriendschappelijke manier kunst 

en kunstgenot te kunnen aanbieden. Wij, dat zijn mijn collega’s in 

onze Raad van Bestuur en ikzelf. Uiteraard dank ik deze collega’s 

voor hun steeds volgehouden inzet om onze vriendenkring te 

laten groeien en bloeien.

Onze volledige Raad van Bestuur wenst u allen een goede 

gezondheid en voorspoed, vreugde en harmonie in uw omgeving 

en in de omgang met familie, vrienden en kennissen. En ook, 

vermits wij allen kunstvrienden zijn: volop van kunst te kunnen 

genieten in en buiten onze Vriendenkring. Goede vrienden, het 

ga u allen heel, heel goed in 2020!

Namens de Raad van Bestuur

Jacques Mertens, voorzitter

OVERZICHT ACTIVITEITEN JANUARI – MAART 2020

Zaterdag 25 januari 2020, 10.15 uur

Algemene Ledenvergadering (meer info: p. 3) 

Zaterdag 29 februari 2020, 14.30 uur

Lezing door Jacques Mertens over ‘Tijl Uilenspiegel’ 

(meer info: p. 2)

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)

Lezing

LEZING DOOR JACQUES MERTENS 
OVER ‘TIJL UILENSPIEGEL’

Wie is Tijl Uilenspiegel oorspronkelijk en hoe is deze historische 

figuur geëvolueerd in de Uilenspiegelverhalen? Van de beroemde 

19de-eeuwse ‘Legende’ door Charles De Coster is Tijl Uilenspiegel 

een ‘held voor alle werk’ geworden in de 20ste eeuw. Uilenspiegel 

was ook vaak een inspiratiebron voor tekenaars, etsers en 

beeldhouwers. Bekend zijn onder meer de houtsneden door 

Frans Masereel. Onze voorzitter Jacques Mertens illustreert zijn 

lezing met ludieke fragmenten uit de Uilenspiegelverhalen en met 

voorbeelden uit de beeldende kunst.

De lezing vindt plaats op 

zaterdag 29 februari, 

om 14.30 uur in de 

Forumzaal van de 

Bibliotheek Kris Lambert. 

	Ê Frans Masereel,  

‘Die Geschichte von Ulenspiegel 

und Lamme Goedzak’,  

houtsnede, 1926
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Algemene Ledenvergadering 2020

25 JANUARI 2020: ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Wij nodigen al onze leden graag uit voor de Algemene 

Ledenvergadering op zaterdag 25 januari 2020 om 10.15 uur in 

de Forumzaal van de Bibliotheek Kris Lambert.

Het programma

• Verwelkoming door Martine Meire, directeur Vrije Tijd van de 

stad Oostende

• Werkingsverslag 2019 door Johan Van Roose, secretaris

• Financieel verslag 2019 door Joël Nieuwenhuyse, 

penningmeester

• Oproep Commissarissen voor kwijting van de bestuursleden

• Nieuwjaarstoespraak door voorzitter Jacques Mertens over 

literatuur en beeldende kunst

• Slotwoord door Bart Plasschaert, schepen van Vrije Tijd

	Ê Degustatiemenu 2019 in de Venetiaanse Gaanderijen,  

© Paul Stevens

Degustatiemenu in de Venetiaanse Gaanderijen

Gemarineerde zalm met mierikswortel, radijs, granny smith

∙∙∙

Roodbaars met erwt, bloemkool en pearl couscous

∙∙∙

Peer met chocolade, karamel en vanille-ijs

∙∙∙

Mokka

∙∙∙

Incl. aangepaste wijnen en water

Prijs p.p. € 55

Met muzikale omlijsting door Anne-Sophie Van de Ginste (viool) 

en haar dochter Eva Lievens (altviool). Nadien een glaasje cava, 

aan geboden door het bestuur, i.s.m. Leescafé.

Voor het degustatiemenu, dat rond 13 uur start, schrijft u voor 

10  januari 2020 € 55 p.p. over op rekening BE16 0012 0908 

3374 van de Vrienden Mu.ZEE, met de vermelding ‘AV 25/01’. 

Vergeet u ook niet om tijdig uw lidgeld 2020 te betalen. Begin 

januari 2020 ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de 

Algemene Ledenvergadering via de post.

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
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Varia

Mu.ZEE

WILLY BOSSCHEM 90 JAAR

Op 10 januari 2020 wordt ons redactielid Willy Bosschem 90 jaar. 

Hij is de ontwerper van de cover van ons tijdschrift Pro Luce, dat in 

de huidige vorm sinds nummer 37 in gebruik is. In zijn lange carrière 

was Willy Bosschem als beeldend kunstenaar actief op vele fronten: 

als kunst schilder, etser, tekenaar, cartoonist, graficus, ontwerper 

van affiches, postzegels, logo’s, theater- en televisiedecors, zelfs 

wandtapijten en monumentale muurdecoraties. 

In Oostende was hij maar liefst 55 jaar verbonden aan het 

Casino-Kursaal, waar hij directeur pers en public relations was. 

Hij ontwierp er honderden affiches voor diverse evenementen 

en organiseerde er een hele reeks tentoonstellingen met 

internationaal bekende kunstenaars. In 1978 werd hij benoemd 

tot directeur van de Stedelijke Kunstacademie van Oostende, nu 

KAZ (Kunstacademie aan Zee). Tot aan zijn pensioen in 1995 heeft 

hij het aantal leerlingen daar gebracht van 139 naar 970 en er veel 

ateliers opgericht. Door zijn directeursfunctie te combineren met 

die aan het Casino-Kursaal draaide hij soms 15 à 16 uur per dag.

Willy Bosschem is ook de initiatiefnemer van ‘Met kunst aan tafel’, 

een project uit 2004 waarbij restaurantbezoekers het kunstzinnig 

bewerkte (onder)bord waarvan ze gegeten hadden, mee naar huis 

mochten nemen. Bekende Oostendse kunstenaars werkten eraan 

mee, ook Willy Bosschem zelf, evenals Roger Raveel. Jaren later, 

in 2017, werd ‘Met kunst aan tafel’ als gastronomisch-cultureel 

topevenement nog eens herhaald met borden van Jan Fabre 

tijdens de grote tentoonstelling ‘Het Vlot: Kunst is (niet) eenzaam’.

Ook op de binnenkort gezegende leeftijd van 90 jaar blijft Willy 

Bosschem zeer dynamisch en actief, altijd vol nieuwe ideeën en 

op zoek naar nieuwe initiatieven en activiteiten. Het bestuur van de 

Vrienden en de redactie van Pro Luce wensen Willy Bossschem 

een heel gelukkige 90ste verjaardag toe, en nog vele jaren in goede 

gezondheid, met behoud van zijn elan en gedrevenheid.

Femke Simonis

	Ê Willy Bosschem, Dansende vrouw (1985), Acryl op doek, 130 x 180 cm

EEN ONVOLTOOIDE SYMFONIE: MEERSTEMMIGHEID IN DE COLLECTIE 
30.11.2019 – 07.06.2020

In november 2018 startte Mu.ZEE met een collectie waarderings-

traject. Medewerkers van Mu.ZEE namen samen met 

verschillende partners uit het socio-culturele veld een deel van 

de museale collectie onder de loep. Er werd nagedacht over het 

belang van de collectie en de manier waarop de verschillende 

kunstwerken waardevol zijn voor het museum. In het najaar van 

2019 blikt Mu.ZEE terug op dit participatieve project. De behaalde 

resultaten worden gepresenteerd in een tentoonstelling die een 

schitterende inkijk biedt in de museumwerking en -verzameling, 

samen met heel wat nieuwe vraagstukken en denkpistes die het 

publiek mee op sleeptouw nemen door de geschiedenis en de 

toekomst van Mu.ZEE.

Wat betekent het om een collectie te waarderen? Welke criteria 

hanteren we tijdens zo’n waarderingstraject? Wat weten we 

en hoe gaan we nu verder? Het theoretisch kader van het 

waarderingsproject is bepaald door de missie en visie van het 

museum. Als museum voor moderne en hedendaagse kunst in 

België hebben we een maatschappelijke functie te vervullen. Door 

onze kunstwerken te waarderen, geven we betekenis en context 

aan de creaties. We verhogen de kennis over onze kunstwerken 

en we proberen tot nieuwe interpretaties en verbindingen te 

komen die we via tentoonstellingen en digitale collectieontsluiting 

aan bezoekers kunnen presenteren.

Onze waardering voerden we uit met enerzijds een intern 

waarderingsteam en anderzijds met een externe klankbordgroep 

uit het brede netwerk van Mu.ZEE. De participatieve aanpak 

die we hanteerden in 

dit pilootproject, willen 

we graag met u delen 

en u vooral uitnodigen 

om ons te helpen zelf 

een waardering van 

een kunstwerk of een 

ensemble te maken. 

Want waarderen doe je 

nooit alleen…

	Ê Frits Van den Berghe, 

‘Zonderling boeket’, 

1930, © Mu.ZEE 

Oostende
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Beaufort: de blijvers

Stadsmuseum

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 vierde bijdrage 

aan de rubriek ‘Beaufort: de blijvers’ viel haar keuze op ‘Saqueando Nuestra Historia’ uit de derde editie van Beaufort, in 2009.

BRIGADA RAMONA PARRA: ‘SAQUEANDO NUESTRA HISTORIA’

In de tunnel die het Zeepreventorium in De Haan met de duinen 

en het strand verbindt, is in 2009 deze ‘Plundering van onze 

geschiedenis’ over de hele lengte in uiterst kleurrijke taferelen 

aangebracht. Het Zeepreventorium is een revalidatiecentrum 

voor onder anderen chronisch zieke kinderen.

Het Chileense kunstenaarscollectief Brigada Ramona Parra is 

vernoemd naar een jonge vrouw die begin jaren 1940 tijdens 

een betoging tegen de vele politieke machtswissels in Chili werd 

doodgeschoten. De artistieke beweging Brigada Ramona Parra 

vullt de straten van de hoofdstad Santiago met illegale kunst 

en politieke propaganda: een protestkunst die pleit voor de 

verwezenlijking van mensenrechten. In de wijk Bellavista heeft 

de Brigada Ramona Parra een eerbetoon geschilderd bij het huis 

van de beroemde dichter Pablo Neruda.

De schilderingen in de tunnel van het Zee preventorium kaderen 

binnen de groeiende globalisering, als protest tegen de over-

heersing van het kapitalisme. In een uit zonderlijk participatie-

project hielpen de kinderen van het Zeepreventorium mee aan de 

realisatie van de muurschilderingen.

De Brigada Ramona Parra reist de hele wereld rond en verblijft een 

aantal weken op dezelfde plaats om zich in te leven en in contact 

te komen met de omgeving waarin ze haar muurschilderingen 

aanbrengt. Het zijn verhalen over vissers, boeren en mijnwerkers, 

over opstand en onderdrukking, over moeders en kinderen. 

Gezien de huidige protesten in Chili vond ik het passend om deze 

‘blijver van Beaufort’ onder de aandacht te brengen.

Lieve Malfroot i.s.m. Femke Simonis
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STADSMUSEUM 
OOSTENDE 

Langestraat 69

 CARNAVAL 

 IN OOSTENDE 

CARNAVAL IN OOSTENDE

Stadsmuseum

Langestraat 69, 8400 Oostende

059 51 67 21

stadsmuseum@oostende.be

Openingstijden

10.00 tot 12.30 uur en 14.00 tot 18.00 uur

Toegangsprijzen

• 4 euro: volwassenen

• 2 euro: studenten, senioren, inwoners van Oostende, voordeelkaart De Lijn, groepen 

vanaf 10 personen, personen met een handicap

• 80 cent: UiTPAS-kansentarief

• gratis: kinderen en jongeren jonger dan 19 jaar, inwoners van Oostende op elke eerste 

zondag van de maand
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Ensoriana

JAMES ENSOR EN DE RECHTERLIJKE MACHT

James Ensor zag het levenslicht in Oostende op vrijdag dertien (!) 

april 1860, als zoon van de in onze havenstad aangespoelde Brit 

James Frederic Ensor en van Marie-Catherine Haegheman. Het 

Oostende van toen telde 16.909 inwoners, waarvoor één advocaat 

genoeg was, één architect, één molenaar, één rentenier en … 63 

herbergen. Wanneer Ensor vijf is, heet zijn koning Leopold II, een 

ondernemend, maar niet onbesproken man, politiek visionair. 

Weldra zal hij van Oostende ‘de Koningin der Badsteden’ maken. 

De dualiteit van Ensor kan beginnen, schrijft Karel Jonkcheere in 

‘Herinnering aan Ensor’ (in Kunst & Kapitaal, 1985, p. 50, 71).

Een handelspand voor een kunstenaar

In Oostende nam vader Ensor het beheer van de souvenirzaak van 

zijn schoonouders in de Langestraat aanvankelijk op zich, maar in 

1875 wordt hij failliet verklaard door de rechtbank van koophandel 

Oostende. Op vijftienjarige leeftijd maakt de jonge Ensor een eerste 

maal kennis met het gerecht. Een curator moet de inventaris 

van de inboedel opmaken en het actief te gelde maken om de 

schuldeisers te vergoeden. Met behulp van de familie slaagt de 

moeder van Ensor erin om de zaak in eigen naam te beheren. 

Twee plekken uit zijn 

omgeving zouden een 

bepalende rol spelen in 

het leven van Ensor en 

zijn kunst: de winkel van 

moeder Haegheman en 

de zee die hij dagelijks 

zag.

In 1915 stierf Ensors moeder, in 1916 zijn (inwonende) tante. In 

1917 vestigde de intussen al roemruchte kunstenaar zich in het 

pand aan de Vlaanderenstraat 27, de souvenirwinkel van zijn 

oom en tante Haegheman-Dewinter. Hij had het huis geërfd. Het 

ouderlijk huis verhuurde hij. Hij behield de winkel van schelpen 

en souvenirs, zonder er echt handel in te drijven. Hij woonde 

doorgaans op de tussenverdieping. Schilderen en ontvangsten 

gebeurden in het blauwe salon, waar een muur gedomineerd werd 

door de Intrede van Christus in Brussel uit 1889. 

Inschrijving in het handelsregister

Bij de viering van 200 jaar rechtbank van koophandel Oostende 

in 1998 werd vastgesteld dat James Ensor op 11 augustus 1941 

(dus in volle oorlog en op 81-jarige leeftijd) op zijn verzoek in het 

handelsregister van Oostende was ingeschreven onder nummer 

11.107. Onder de handelsnaam James Ensor betrof het een handel 

in pronkstukjes, schelpen, fantasiejuwelen, uitzichten, postkaarten 

en ‘souvenirs d’ Ostende’ in de Vlaanderenstraat 27, waar hij 

woonde. Wordt de kunstenaar nu handelaar? Waarschijnlijk was 

zijn inschrijving in het handelsregister een formaliteit om te voldoen 

(of te ontsnappen) aan een regelgeving van de oorlogsadministratie 

of bezetter.

Het pand werd na zijn dood beschermd als monument en om-

gevormd tot Ensormuseum. Dit jaar komt ernaast een belevings-

centrum dat één geheel zal vormen met het Ensorhuis.

Een satirisch drieluik 

De contacten van Ensor met de rechterlijke wereld bleven niet 

beperkt tot zijn inschrijving in het handelsregister op hoge leeftijd. 

Verscheidene belangrijke werken tonen de belangstelling van 

Ensor voor het gerecht, dat hij evenwel wantrouwde.

In zijn schilderijen neemt Ensor graag de steunpilaren van de burger-

lijke maatschappij, zoals rechters, militairen, artsen en geestelijken 

op de korrel. Zijn figuren worden karikaturen. Schijnheiligheid, 

domheid, ijdelheid en afgunst worden aan de kaak gesteld, soms 

met bijtende en macabere humor. Dikwijls verraadt de titel van zijn 

werk ook de boodschap die hij wil meegeven. 

‘Les bons juges’ (1891) is het eerste schilderij van een denkbeeldig 

en merkwaardig drieluik waarin Ensor ook nog de artsen (‘Les 

mauvais médecins’, 1892) en de kunstkritiek (‘Les cuisiniers 

dangereux’,1896) op de korrel neemt. In ‘De slechte dokters’ 

spot hij met de geneeskunst door haar vertegenwoordigers als 

weliswaar hulpvaardige, maar onkundige lui af te beelden, terwijl 

Pietje de Dood aan de deur loert. In ‘De goede rechters’ schildert 

Ensor rechters en advocaten, in groot ornaat, terwijl hij ons de 

vraag wil stellen of deze personen wel in staat zijn om een juist of 

rechtvaardig oordeel te vellen.

De goede rechters 

Recht spreken is in bepaalde zin ook een kunst. De Romeinen 

zeiden het zo: Ius est ars boni et aequi (het recht is de kunst van 

wat goed en billijk is). En zijn goede en rechtvaardige rechters, 

zoals goede en talentvolle kunstenaars, niet uiterst zeldzaam? Les 

bons magistrats, c’est comme les honnêtes femmes : on n’en 

parle pas.

	Ê Aankondiging geboorte 
James Ensor

	Ê Toelating Economische  
Zaken

	Ê James Ensor, ‘Les bons 
juges’, 1891

	Ê Ensors winkelpand
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Ensor maakt van het recht spreken een fantastisch tafereel dat 

in meerdere opzichten een interpretatief kunstwerk wordt. In 

‘De goede rechters’ overheersen het rood en het zwart tegen 

een heldere achtergrond. De grimassen van de advocaten in 

zwarte toga moeten hun voorgewende ernst en zelfbewustheid 

illustreren. Zij willen zich bewijzen. Het leven is een maskerade en 

deze advocaten gaan daarbij een competitie aan met elkaar. Voor 

elke zaak past een andere grimas. De magistraten in rode toga, 

waarvan een drietal met beate glimlach en zelfgenoegzaamheid 

poseren en twee anderen over hun haar strijken, zijn kennelijk 

niet geïmponeerd door de lugubere overtuigingsstukken op de 

raadstafel, noch door de pleidooien. Ook zij willen indruk maken 

en goed overkomen. Spiegeltje , spiegeltje aan de wand, wie is 

er de mooiste, de grootste, de sterkste rechter van het land? 

Uit de mond van de pleitende raadsman (Meester Edmond Picard 

(?), zie later) komt een onstuitbare woordenvloed gevlogen, 

uitgebeeld met een veelheid aan uiterst kleine speldenpuntjes 

en vlekjes, zeg maar als ontelbare rondvliegende minuscule 

spettertjes speeksel. De verdachten kijken niet-begrijpend, met 

spanning of is het met angst? De doodskop ontbreekt evenmin 

op het tafereel. De weegschaal aan de muur hangt niet in 

evenwicht, maar slaat altijd in dezelfde richting. 

Christus mag dan wel prijken aan de muur van de zittingszaal, 

voor Ensor hebben rechters en advocaten Hem de rug 

toegekeerd, letterlijk en figuurlijk. En Ensor kan het niet laten 

tegendraads te zijn: de voeten op het kruis liggen niet over elkaar, 

zoals gebruikelijk, maar zijn naast elkaar gelegd en genageld.

Wij staan hier voor een wondermooie karikatuur die fascineert, 

dank zij een meesterlijk gebruik van kleuren en zorgvuldige 

compositie, op een heldere achtergrond. En is Ensor niet een 

meester van licht én kleur?

Coucke en Goethals: 

een aanklacht tegen het gerecht

Auteur en kunstkenner Xavier Tricot oppert in zijn Catalogue 

raisonné (deel I, 1992: noot 332 en noot 381) dat ‘De goede 

rechters’ op satirische wijze het proces Coucke en Goethals 

zouden weergeven. Coucke en Goethals werden verdacht van 

een roofmoord op een weduwe in de buurt van Charleroi. Hun 

proces verliep in het Frans, een taal die geen van beiden verstond. 

Ze werden in 1860 schuldig bevonden en geëxecuteerd. Ten 

onrechte, want later bekende een lid van een beruchte bende 

dat hij de dader was. In Vlaanderen werd verontwaardigd 

gereageerd. Ensor had kennelijk begrip voor het protest, niet 

vanuit een flamingantisch besef, maar vanuit de overtuiging 

dat iedereen een rechtvaardig proces moet krijgen. Is het met 

dit inzicht dat Ensor de klassenjustitie met haar eigengereide 

rechters schilderde? Ensor stond ook toen niet aan de kant van 

de machtigen, zeker niet wanneer ze onbekwaam bleken voor 

hun taak. 

Ontreddering in de familie

Ook Ensors werk ‘Le juge rouge’ uit 1900, waarin de centrale 

figuur omringd is door skeletten en een guillotine opdoemt, 

verwijst misschien naar dit proces. Ongewild roept dit werk 

associaties op van een weliswaar latere gebeurtenis, waarbij 

familieleden werden gedagvaard voor een naïeve en eerder 

banale overtreding van een nieuwe wet inzake copyright, 

waarin de eerder genoemde Edmond Picard een rol zal spelen. 

De tante van Ensor, Marie Haegheman, wordt namelijk op 

12 januari 1893 door een zekere Braun uit Parijs vervolgd voor 

de correctionele rechtbank van Brugge wegens het verkopen 

van foto’s, beschilderd en geplakt op platen en schelpen: onder 

meer een postkaart die een baadster voorstelt of een werk van 

de Antwerpse schilder Jan van Beers, ‘La Peureuse’. Zij had 

verschillende artikels gekocht bij een vertegenwoordiger van een 

Duitse firma. In september 1892 had de politiecommissaris in het 

magazijn een van die geschilderde schelpen en een postkaart in 

beslag genomen. Nu had de firma Braun zich via haar raadsman 

Meester Wauvermans burgerlijke partij gesteld, waarbij elke 

overtreding wordt gestraft met een boete van 25 tot 2000 frank. 

De tante had een beroep gedaan op een Brugs advocaat. 

De moeder van Ensor trekt het zich geweldig aan en wordt er ziek 

van. Op haar verzoek richt een gekwelde en even ontredderde 

Ensor zich in een emotionele brief van 8 januari 1893(1) tot 

Meester Edmond Picard in Brussel en vraagt hem om raad en 

hulp. Hij schrijft dat in Oostende de macht van de functionarissen 

enorme proporties aanneemt en het arme volk verplettert. De 

man in de straat die geterroriseerd (sic) wordt, beeft voor deze 

despoten die, vervuld van ijdelheid en gewichtigheid, brutaal en 

plaagziek zijn (resic). Zeven of acht handelaars, onder wie twee 

ooms van Ensor, worden eveneens vervolgd voor dergelijke 

feiten van plagiaat.

Edmond Picard (1836–1924)

Twee dagen later al ontvangt Ensor een antwoord op zijn brief 

van 8 januari van Meester Picard. Deze laatste had contact 

genomen zowel met de advocaat van de familie als met Meester 

Wauvermans uit Brussel. Het corpus delicti, de in beslag 

genomen schelp, zou teruggegeven worden. Het is bijna zeker 

dat er ontslag van vervolging komt voor het verhandelen van de 

postkaarten, want het is de leverancier die verantwoordelijk is.

Mr. Edmond Picard was een beroemd advocaat, dichter en 

publicist. In 1881 lanceert hij Le Journal des Tribunaux, een 

belangrijk juridisch tijdschrift dat nog altijd bestaat. In 1888 

ligt hij aan de basis van een belangrijk en door veel juristen 

geraadpleegd naslagwerk , Les Pandectes belges. Hij was ook 

de uitgever van het tijdschrift L’ Art Moderne en gold samen 

met Octave Maus als de invloedrijke kracht binnen de Belgische 

avant-garde. Beiden staan trouwens als kok afgebeeld in ‘Les 

cuisiniers dangereux’ van Ensor. In 1904 was Mr. Picard juridisch 

adviseur van Georges Marquet die toen concessionaris werd 

van het in 1878 vernieuwde Oostendse Casino.

Lionel Dewulf

(1) James Ensor. Lettres. Edition établie, présentée et annotée par Xavier Tricot. Editions Labor et Archives et Musée de la Litterature, Bruxelles, 1999, p. 603 – 607.

	Ê James Ensor omringd 
door verwanten
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De keuze van… Land Van Wynsberge

De keuze van… Carine Booghs

CONSTANT PERMEKE  
‘HET DAGELIJKS BROOD’, 1950

Ik verkies dit werk van Permeke om verschillende redenen. 

Vooreerst omdat hij een sterk sociaal geëngageerd kunstenaar 

was. Hij toonde hoe hard het leven van de eenvoudige 

werkmensen was, vooral dat van de boeren, boerinnen en 

vissers. Permeke had aandacht voor de tragiek van hun armzalig 

bestaan en de sociale wantoestanden na WO I.

Permeke kreeg internationale erkenning, maar bleef voor zijn 

artistieke inspiratie verbonden met de streek. Hij leefde een 

tijdlang in Oostende tussen de vissers, eerst in de Vuurtorenwijk 

en later in het Visserskwartier. Nog later vestigde hij zich in 

Jabbeke waar hij veel met de boerenbevolking in contact kwam.

Een derde reden is van persoonlijke aard: Permeke was de 

eerste kunstenaar die ik al van jongsaf leerde kennen. Dat kwam 

zo. Mijn vader was een bescheiden landschapsschilder die erg 

veel bewondering had voor Permeke, vooral omdat hij hem een 

paar keer had ontmoet, samen schilderend op dezelfde plaats, 

maar vooral bij hun gedeelde hobby: boogschieten.  Mijn moeder 

woonde tijdens haar jeugd op een boogscheut van de ‘Vier 

winden’ in Jabbeke. Mijn grootouders hadden daar een verf- en 

drogisterijwinkel waar Permeke soms zijn pigmenten kocht.

Kunsthistorisch gezien, was Permeke toonaangevend voor het 

Vlaams expressionisme met vaak monumentale werken, met 

sterke expressionistische vervormingen en een rijk palet aan 

aardkleuren die de verbondenheid met de aarde beklemtoonden.

Land Van Wynsberge

JEF GEYS, 
‘NETEL’, 1999

Jef Geys (1934-2018) was 

een van de meest invloedrijke 

Belgische kunstenaars. Hij 

werkte als visueel kunstenaar 

met gebruik van tekeningen, 

installaties, gemengde tech-

nieken en foto’s. In 2009 

vertegen woordigde hij België 

op de Biënnale van Venetië. 

Voor Quadra Medicinale, zijn 

bijdrage aan de Biënnale, liet 

Geys in vier steden ruderale 

planten (‘onkruid’) verzamelen en catalogeren volgens arbitraire 

principes.

“Hij breekt radicaal met kunst als autonoom gegeven. Zijn werk 

manifesteert zich als kritische analyse of kennisoverdracht in de 

vorm van onder meer alledaagse voorwerpen of afbeeldingen 

die de kunstenaar in zijn vertrouwde omgeving vindt en bv. via 

zijn ‘Kempense Informatiebladen’ verspreidt. Geys voert niet 

alleen kritisch onderzoek naar de waarde en originele status van 

kunst, het museum als instituut en het aura van de kunstenaar, hij 

snijdt ook bredere maatschappelijke thema’s aan. Uit zijn archief 

van het alledaagse puurt de kunstenaar op gezette tijden nieuwe 

syntheses waarmee hij vastomlijnde denkpatronen over kunst of 

het leven in vraag stelt. Zo bewaarde en toonde hij allerlei dingen 

zonder status, het alledaagse van zijn tijd, 

onze tijd. Alsof hij voortdurend van het ene been op het andere 

sprong: dat van archivaris en dat van kunstenaar. Met een grote 

voorliefde voor het kleine, het schijnbaar onbeduidende.”

Dit is de informatie die iedereen via google zal vinden op internet.  

Ik koos ervoor om ‘Netel 1999’ in de kijker te zetten omdat ik dit 

werk van Jef Geys leerde kennen op de Biënnale van Venetië. Voor 

mij was hij toen nog onbekend. Dit werk intrigeert mij omdat het 

onderwerp zo simpel is en daardoor veel vragen oproept. 

Is dit kunst? En zoja, is dat dan goede kunst? Waarom maakt 

een kunstenaar dit? Waarom kiest een curator hiervoor? De 

vraagtekens flitsen door het hoofd van de kijker. De vraag of dit 

al dan niet kunst kan zijn, en volgens wie, is een rode draad in 

het oeuvre van Geys. Bij de reeks voor de Biënnale stelt hij vast 

dat de planten (onkruid) die tussen stoeptegels en op wegbermen 

gevonden worden, ook voedzame eigenschappen hebben. Als 

je deze planten vanuit een ander opzicht bekijkt, zie je dat ze 

waardevol kunnen zijn. 

Het is maar hoe je het bekijkt. Bekijken betekent stilstaan en er je tijd 

voor nemen. Je moet het niet altijd eens zijn met de kunstenaar. De 

kunstenaar maakt zijn werk, laat het los en dan kun je er als kijker 

mee in dialoog gaan door de uitdaging aan te gaan en de vragen 

toe te laten. Stemt kunst tot nadenken? Hugo Claus verwoordt het 

als volgt: ‘Kunst is geen papje, geen snoepje waarvoor je alleen je 

bek hoeft open te doen. Het is vooral een kwestie van aandacht en 

geconcentreerde energie’.
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Venetiaanse Gaanderijen

DE VENETIAANSE GAANDERIJEN ALS ONDERDEEL VAN EEN KONINKLIJK DOMEIN

Koning Leopold II belastte twee jaar na zijn troonsbestijging in 

1865 de Parijse ingenieur Adolphe Alphand met de studie voor 

de inplanting van een nieuw koninklijk paleis in Oostende. De 

beslissing om de stadsomwallingen te slopen en de stad in 

westelijke richting uit te breiden heeft de locatie van dit nieuwe 

paleis sterk beïnvloed. De koning wenste immers niet alleen 

een uitzicht te hebben over de Noordzee en de duinen, maar 

tevens over het nieuw te bouwen kursaal van architect Naert, 

dat later verbouwd werd door architect Chambon. In Mariakerke, 

juist over de gemeentegrens met Oostende, bezat de vorst een 

stuk grond dat toeliet er niet alleen een koninklijk chalet op te 

richten, maar tevens een tuin ontworpen door E. Lainé en een 

galerij getekend door Henri Maquet. In 1899 zou Mariakerke bij 

Oostende worden ingelijfd. 

Het houten chalet werd ontworpen door architect W.J. Green die 

het voorstelde op de wereldtentoonstelling van Wenen in 1873. 

De koning zelf gaf aanwijzingen aan de constructeur, de Engelse 

aannemer Lucas Bros, die het prefabriceerde in Engeland. De 

onderdelen werden per schip naar Oostende vervoerd en op de 

stenen funderingen van het verhoogde platform opgetrokken. 

Het chalet, met een gevellengte van 32,5 meter, was vanop de 

Zeedijk bereikbaar door twee monumentale trappen en telde aan 

de zeezijde twee verdiepingen. Het chalet werd op 22 september 

1874 plechtig in gebruik genomen. 

De dienst Openbare Werken van de Stad, onder leiding van 

ingenieur Symon en naar tekeningen van A. Balat, bouwde een 

soortgelijke, stenen constructie voor koningin Maria-Hendrika die 

door een 46 meter lange glazen gaanderij verbonden werd met 

het chalet van de koning. Er volgde een herinrichting van het 

eerste koninklijk chalet dat als dagvertrek zou fungeren. 

In de Parijsstraat, vanaf de Koningsstraat, en een gedeelte van de 

Zeedijk liet de koning in 1900 door Henri Maquet een overdekte 

wandelgaanderij bouwen: het was een L-vormige gesloten 

verbinding tussen het eerste chalet van de koning en een groot 

salon in achthoekige vorm. De voorziene grote, ronde serre werd 

nooit gerealiseerd. Vanuit de gaanderij werd een onderaardse 

gang aangelegd die de verbinding vormde tussen het koninklijk 

domein en de verblijfplaats van de koninklijke minnares, barones 

Vaughan, de Villa les Iris en de Villa Caroline, in 1908 door 

architect Hobé samengevoegd tot één geheel. Deze gang werd 

op last van de toenmalige koning Albert afgesloten na de dood 

van koning Leopold II in 1909. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het koninklijk chalet af-

gebroken om op dezelfde plaats een nieuwe villa te bouwen, in 

Normandische stijl. Door de hoogbouw in de omliggende straten 

besloot de koninklijke familie niet langer gebruik te maken van 

haar verblijfplaats aan zee en werd de villa met de Venetiaanse 

Gaanderijen en het Koningspark in concessie gegeven aan de 

stad Oostende die er een culturele bestemming aan moest geven. 

Organisatoren kozen voor de unieke locatie van de gaanderijen 

om er diverse tentoonstellingen, theaterproducties en kunst-

manifestaties te organiseren. We herinneren ons Technorama in 

1986, ‘Kleikunst in de Benelux’ door het PMMK in juni 1993, de 

Logo Design Biënnale in 1994, diverse Kites-tentoonstellingen 

en de opvoeringen van ‘de Burgeredelman’ door Teaterkollektief 

Malpertuis. Een permanente concessie werd door het Stads-

bestuur niet toegekend hoewel onderhandelingen werden 

gevoerd met Art Center vzw, De Plate vzw, de Vrienden van het 

PMMK vzw, de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 

en de Co-Art Foundation. 

	Ê Expositievleugel Venetiaanse Gaanderijen

Vanaf 1994 organiseert de stedelijke Cultuurdienst er jaarlijks 

grote tentoonstellingen: de Bevrijding van Oostende (1994), 

Leopold II-Urbanist (1995), James Ensor, satiricus-De Baden 

van Oostende (1996), Maurice en Robert Antony-Ooggetuigen 

(1998). Er vonden heel wat historische tentoonstellingen plaats: 

Met Grof Geschut-Forficaties langs de Noordzee (1999), het 

Beleg van Oostende (2004),  Oostende in 1905 (2005), Vissers, 

Kapers en Kooplieden (2009), 125 jaar Kusttram (2010), Vernieling 

en Wederopbouw (2019). In de Venetiaanse Gaanderijen 

presenteerde de dienst Cultuur in samenwerking met deskundige 

curatoren ook interessante kunsttentoonstellingen. Uiteraard 

kwamen James Ensor en Léon Spilliaert, maar ook Maurice Boel, 

Herman Bellaert, Willy Bosschem en vele anderen aan bod.

Omdat door de jaren heen slechts minimale instand houdings-

werken werden uitgevoerd, zoals aansluiting op de nuts-

voor zieningen, en door het ontbreken van een verwarmings-

installatie leed het gebouw onder verregaande waterinsijpeling. 

Het Stadsbestuur maakte in 1998 de nodige middelen, zo’n 

30 miljoen Belgische franken, vrij om deze prachtige infrastructuur 

grondig te renoveren. Ook de Koninklijke Schenking, eigenaar 

van het gebouw, investeerde 300.000 frank in de dakrenovatie. 

Op 12  juni 1999 werden de Venetiaanse Gaanderijen, in hun 

oude glorie hersteld, plechtig geopend. 

Na de succesvolle tentoonstelling ‘Vernieling en Wederopbouw 

Oostende 1944-1958’ sluit de exporuimte de deuren voor 

schilderwerken.  We openen in juni 2020 opnieuw de deuren en 

dan kunt u genieten van de expo ‘Constant Permeke en de zee’.

Martine Meire, directeur
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Hier woonde… Gaston Duribreux 

	Ê Parkhotel Mariakerke, © Femke Simonis

Gaston Duribreux: zegt de naam u nog iets? Hebt u ooit een van 

zijn vele boeken over de zee en het vissersleven gelezen die hij 

tussen 1934 en 1971 geschreven heeft? Voor vijf van die vele 

romans heeft hij een literaire prijs ontvangen, onder andere in 1947 

de Lode Baekelmansprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie 

voor Taal en Letterkunde. Deze prijs bekroont romans over de 

zee en het vissersvolk. En dat was dus precies waar Gaston 

Duribreux (1903-1986) over schreef. Een van zijn citaten luidt: 

“De zee is mijn inspiratiebron, niet alleen voor mijn vissersromans, 

maar voor al mijn werk. Er is geen personage, geen karakter, geen 

levensopvatting die ik niet eerst in de zee heb gedrenkt.”

Hij zou in 2018-2019 helemaal in de vergetelheid zijn geraakt, ware 

het niet dat Koen Peeters over hem schrijft in ‘Kamer in Oostende’ 

(2019), waarvan een voorproefje werd gepresenteerd tijdens TAZ 

2018. Peeters noemt hem de hotelier-schrijver. Duribreux baatte 

immers het Parkhotel (Hotel du Parc) uit in de Aartshertogstraat 

74 in Mariakerke. Tijdens de wintermaanden verwerkte hij in een 

van de 34 leegstaande hotelkamers zijn notities die hij tijdens het 

seizoen had neergepend in kleine notaboekjes en op papierrestjes, 

tot weer een nieuwe roman. Die 

hotelkamers waren onverwarmd 

(alleen beneden werd gestookt), 

zodat hij zich tegen de kou hulde in een Sole Mio-deken. Koen 

Peeters vermeldt deze anekdote in zijn boek, naar aanleiding van 

zijn kennismaking met de twee zoons van Duribreux, Yanty en 

Paul, die het hotel nog een aantal jaren na de dood van hun vader 

hebben opengehouden.

Heel wat bekende schrijvers, zoals Ernest Claes en Stijn 

Streuvels, kwamen bij Duribreux logeren en ook James Ensor was 

er te gast. Dat kwam mede omdat Gaston Duribreux tijdens de 

zomer in zijn Parkhotel de weekends van ‘Dietsche Warande & 

Belfort’ organiseerde, waarop heel wat Vlaamse schrijvers werden 

uitgenodigd. Zo zette hij Mariakerke op de kaart, want op zondag 

woonden al die beroemdheden de mis bij in Mariakerke. Gaston 

Duribreux wordt buiten ‘romancier-hotelier’ ook nog ‘romancier 

van de zee’ en ‘de laatste katholieke schrijver’ genoemd. Zijn 

romans zijn diep christelijk geïnspireerd en werden onder meer 

uitgegeven bij het Davidsfonds, Desclée-De Brouwer en Manteau.

In het Jaarboek 2019 van de Vereniging van West-Vlaamse 

schrijvers (VWS) wijdt Stefaan Pennynck een tekst aan Gaston 

Duribreux.

Gaston Duribreux, geboren en getogen in Oostende, was 

getrouwd met Louise-Marie Dierikx-Visschers en had drie zoons: 

naast de al vermelde Yanty en Paul ook René. Na zijn middelbaar 

onderwijs aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege leerde Gaston 

Duribreux het vak van hotelier in Hotel Miramar aan de Franse 

Rivièra en in Duitsland. Zijn zoon Yanty en later zijn kleinzoon 

Frédéric baatten in Oostende nog een Hotel Miramar uit tussen 

1964 en 2008.

Femke Simonis

Leden-kunstenaars stellen tentoon

In de Nieuwe Gaanderijen organiseert de dienst Cultuur van 

6  januari tot 25 februari 2020 een tentoonstelling van cartoons 

van Willy Bosschem in combinatie met Oostendse spreuken die 

Roland Desnerck bijeensprokkelde. Het is een hommage aan 

twee bijzonder creatieve inwoners van onze Stad en meteen ook 

een verjaardagcadeau voor Willy Bosschem die op 10 januari 

negentig jaar wordt.

Willy Bosschem beheerst vele kunsttechnieken, maar is bij het 

brede publiek vooral bekend om zijn wekelijkse cartoons in de 

Zondag en in de Krant van West-Vlaanderen onder de naam 

WéBé. De Stad wil de voormalig directeur van de Oostendse 

Kunstacademie, gewezen public relations manager van het 

Kursaal en creatieve duizendpoot eren met een tentoonstelling 

die een breed publiek zal aanspreken op een van de drukste 

stukken Zeedijk van de Vlaamse kust, de Nieuwe Gaanderijen.  

De spreuken van Roland Desnerck in het Oostendse dialect zijn 

vaak spits en snedig. Immers, de streektaal is de vertaling van 

een persoonlijke uiting uit het hart, gemoedelijk, met een ‘smile’. 

Zij laat ons woorden gebruiken die men in de standaardtaal 

wellicht nooit zou durven uitspreken. Roland Desnerck is dè 

specialist van het Oostendse dialect die talloze naslagwerken op 

zijn palmares heeft. De combinatie van humor in woord en beeld 

maakt deze openluchttentoonstelling uniek !

Martine Meire

directeur

	Ê Cartoons Willy Bosschem
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Atelierbezoek

Wij gedenken

Op 14 september 2019 is Eric Campe overleden. 

Samen met zijn vrouw Friedda Aneca was hij een 

actief lid van de Vrienden Mu.ZEE.

Ons lid Anne Vanhoucke, weduwe van Willy Dewilde, is 

overleden op 4 oktober 2019.

Het Spilliaert Huis

TERUGBLIK OP HET GELEID BEZOEK OP 5 OKTOBER 2019

Spilliaertkenner en –expert Anne Adriaens-Pannier vergastte 

twee groepen Vrienden van telkens dertig personen, om 10.30 en 

11.30 uur, op een sublieme rondleiding door ‘De geheimzinnige 

stad, het Oostende van Léon Spilliaert’. Deze expo sluit nauw 

aan bij ‘Vernieling en wederopbouw van Oostende 1944-1958’ 

in de Venetiaanse Gaanderijen, want ze toont door de ogen 

van Spilliaert het nog niet verwoeste Oostende in de eerste drie 

decennia van de 20ste eeuw.

Anne Adriaens-Pannier combineerde anekdotiek met een 

verhelderende technische uitleg bij elk werk afzonderlijk. Van 

de veertig geëxposeerde Spilliaerts waren er 28 nooit eerder 

vertoond: een huzarenstuk om al die werken in de tentoonstelling 

bijeen te brengen. In 2020 gaat Spilliaert trouwens internationaal, 

met exposities in Londen en Parijs. Anne Adriaens-Pannier is al 

een paar jaar nauw betrokken bij de voorbereiding ervan. (FS)

	Ê Eerste groep, © Femke Simonis

	Ê Tweede groep, © Valère Prinzie

TERUGBLIK OP HET ATELIERBEZOEK OP 30.11.2019

Vijftien enthousiaste Vrienden hebben genoten van het duidelijk 

toegelichte en leerrijke atelierbezoek bij Carine Booghs en Land 

Van Wynsberge. Carine is momenteel erg bezig met het thema 

'Vrouwen', Land is na een begin als beeldhouwer vooral actief als 

(semi)abstract schilder en videokunstenaar. Hij toonde ons een 

aantal korte video's met eigen muziekcomposities. (FS)

	Ê Rosa Luxemburg, Hannah Arendt en Rosa Parks

	Ê © Femke Simonis 	Ê © Femke Simonis
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iedere dag open  
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Ter gelegenheid van de 90ste 

verjaardag van ons Stichtend 

Lid Willy Bosschem (°10 januari 

1929) plaatst Pro Luce een van 

zijn vele werken op de cover. 

Het werk heet ‘Droom’, een 

thema dat veelvuldig aanwezig 

is in het oeuvre van Bosschem 

en dat nauw verbonden is met 

de werkelijkheid en gedachten. 

De beweging is één aspect 

van het thema dat ook 

schilderkundig tot uiting komt 

in losse vegen en lijnen en in 

een steeds dooreenlopende 

kleurencompositie. 

Bosschem gebruikt vaak acryl omdat het hem toelaat steeds verder het 

gekozen thema uit te werken. Daarbij werkt hij met de inspiratie van het 

ogenblik, zonder zich vast te pinnen op één bepaalde stijl. Dat verklaart 

meteen ook zijn brede kijk op de kunstwereld, zowel qua stijl als periode 

in zijn lange carrière die meer dan 70 jaar omvat.

Martine Meire,  
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