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Editoriaal
LITERATUUR EN BEELDENDE KUNSTEN
(ingekorte versie van de feesttoespraak op de Algemene Ledenvergadering)
Vorig jaar stoorden enkele van onze leden zich eraan dat ik
als voorzitter op de algemene vergadering persoonlijk geen
nieuwjaarswens tot de aanwezigen richtte. Dat wil ik nu
goedmaken, meer zelfs: in een bui van overmoed zegde ik ook
toe om de feesttoespraak voor mijn rekening nemen met als
thema ‘literatuur en beeldende kunst’, twee kunstvormen die
mij persoonlijk nauw aan het hart liggen en die samen met de
muziek de vrijwel volledige kunstwereld omvatten. De bedoeling
was voor mij duidelijk: een idee geven hoe letterkunde beeldende
kunst beïnvloedt en omgekeerd, hoe beeldende kunst letterkunde
beïnvloedt en inspireert. Ook hier leek een verkenning door de
tijd de grootste kans op duidelijkheid te bieden. Vanzelfsprekend
is deze benadering selectief en zeer onvolledig. Ik begin bij de
middeleeuwen en klim zo verder in de tijd tot op de dag van
vandaag. Uiteraard zal ik vooral aanknopen bij de literatuur
en beeldende kunst van de Nederlanden. Daarbij zal ik, waar
mogelijk, aandacht schenken aan Oostendse schrijvers en
beeldende kunstenaars.
Laat ik maar meteen tot een conclusie komen: de wederzijdse
invloed van letterkunde en beeldende kunst is niet echt groot.
Sommige sectoren vallen nochtans op door een grotere
wisselwerking dan andere. Ik noem er drie: klassieke literaire
werken geven sneller aanleiding tot het ontstaan van een beeldend
kunstwerk dan werken die niet die algemene erkenning en/of
verspreiding kennen. Als voorbeeld kan ik de Bijbel en de GrieksRomeinse mythologie aanhalen. Die hebben de beeldende kunst
zeer sterk beïnvloed. Een tweede sector van beïnvloeding is de
boekillustratie, die vooral etsers en graveurs ertoe aanzet literaire
werken te accentueren met beelden. Een derde sector is de
filmkunst. Geregeld inspireert de film zich op een roman, verhaal
en/of een script waaraan een literair werk ten grondslag ligt.

Literaire klassiekers
Klassieke literaire werken waren vaak inspiratie voor beeldende
kunstenaars. Lukraak toon ik ‘De verovering van Troje’ (1950) van
Edgard Tytgat, geïnspireerd door de Ilias van Homeros. Werken
met algemene verspreiding zijn bijvoorbeeld Dante, Petrarca en
Shakespeare. De ‘Divina Comedia’ heeft belangrijke kunstenaars
als Eugène Delacroix en Gustave Doré geïnspireerd voor reeksen
schilderijen en tekeningen. Doré liet zich overigens ruim inspireren

door bijbelverhalen, het leven van Christus maar ook door
Cervantes’ ‘Don Quichote’.

Ê Gustave Doré, ‘Don Quichote’

Ê William Hogarth, ‘Falstaff examining
his recruits’, 1728

William Hogarth was ongeveer een eeuw voor Doré in Frankrijk
een vergelijkbaar kunstenaar in Engeland. Ook hij illustreerde
of haalde inspiratie uit het werk van Shakespeare, maar
verwierf vooral roem door zijn verhalende werken die hij in serie
produceerde, als een soort voorloper van het beeldverhaal of het
latere stripverhaal, eigenlijk een combinatie van letterkunst en
beeldende kunst. Voor zijn verhalen haalde hij geen inspiratie uit
de literatuur, maar veeleer uit het dagelijks leven.

Boekillustratoren
De daareven genoemde Gustave Doré is een dankbare figuur
om over te stappen naar de categorie van de boekillustrators.
Gustave Doré was ongetwijfeld een van de meest gevraagde
illustrators uit de negentiende eeuw. Hij werd in 1832 geboren
in Straatsburg en publiceerde zijn eerste geïllustreerde verhaal al
op zijn vijftiende. Doré begon zijn carrière als boekenillustrator in
Parijs, waar hij onder meer de werken van Rabelais, Balzac en
Dante van tekeningen voorzag.
Het is merkwaardig hoeveel illustratoren door de figuur van
Uilenspiegel werden aangetrokken: René De Coninck. Charles
Samuel, Jef Claerhout, Frans Masereel, Frans Van Immerseel.
Hierbij gaat het om de blokboekillustraties van de oorspronkelijke
Uilenspiegellegende, over de versie van De Coster tot een
Uilenspiegel, opgeëist door de meest tegenstrijdige politieke
opponenten. De Uilenspiegelfiguur inspireerde niet alleen

OVERZICHT ACTIVITEITEN APRIL – JULI 2020
Zaterdag 4 april 2020, 14.30 uur

Zaterdag 13 juni, 14 uur

Geleid bezoek expo in Stadsmuseum (meer info: p. 12)

Expo ‘Van Eyck in Bruges’, Groeningemuseum Brugge
(meer info: p. 8)

Zaterdag 18 april 2020, 15 uur
Ensorherdenking in het Duinenkerkje (meer info: p. 10)

Zaterdag 27 juni, 14 uur

Zaterdag 30 mei, 14.30 uur

Lezing Anne Adriaens-Pannier, Mu.ZEE
(meer info: p. 15)

Atelierbezoek bij Jacky De Maeyer (meer info: p. 8)

Donderdag 23 juli, 19 uur
Geleid bezoek aan de expo Permeke in de Venetiaanse
Gaanderijen + Garden Party (meer info: p. 9)
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illustratoren, maar ook plastische kunstenaars tot op heden.
Wij komen terug dichter bij huis als wij spreken over illustraties
van het meesterverhaal van Karel Van de Woestijne: ‘De boer
die sterft’ (1918), geïllustreerd door onder meer Jozef Cantré
en Constant Permeke. Van de Woestijne woonde van 1920
tot 1925 in Oostende en schreef er als correspondent van de
Nederlandse ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ de rubriek ‘Kunst
te Brussel’. In onze stad had hij regelmatig contact met de
lokale kunstschilders James Ensor en Constant Permeke,
zoals hij beschreef in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
3 september 1922. Ook werken van Streuvels, Maeterlinck en
Crommelynck werden geïllustreerd door soms heel bekende
kunstenaars. Spilliaert is een bekend voorbeeld uit de studies van
Anne Adriaens-Pannier, lid van onze Vrienden Mu.ZEE.

Ensor als illutrator
De beroemde oudere tijd- en stadsgenoot van Spilliaert, James
Ensor, heeft zich minder ingelaten met boekillustraties. Wel
verzorgde hij menu’s en affiches voor de verenigingen die hij een
goed hart toedroeg. Ook hem zouden we kunnen beschouwen als
een illustrator van algemeen bekende gebeurtenissen. Als we op
basis van de catalogus van A. Tavernier, ‘Geïllustreerde catalogus
van zijn gravures. Hun kritische beschrijving en inventaris van
de platen’ (1973, heruitgave 1999) en het werk van N. Hostyn,
‘ENSOR. De verzameling van het museum voor Schone Kunsten
Oostende’ (1999) een indeling maken van de belangstellingssfeer
van Ensor, komen we grofweg tot de volgende inspiratiebronnen:
bijna 30% van de werken behandelen natuur- en stadsgezichten,
20% beschouwen we als fantasmen (met inbegrip van de
maskers), 10% betreffen figuren en types. Scènes met Christus als
inspiratiebron: eveneens 10%, allerlei symbolische voorstellingen:
ook ongeveer 10% vertegenwoordigd. Bijbeltaferelen inspireren
grofweg 10% van zijn grafisch werk. Maar Ensor is ook een van de
weinige schilders die een werk lieten inspireren door een concreet
literair werk. Met zijn ‘De wraak van Hop-frog’ nam hij concreet
een thema over van zijn Amerikaanse schrijver-tijdgenoot Edgard
Allan Poe.

Ê Jef Claerhout,
Uilenspiegel
monument in Damme

Ê Jozef Cantré,
‘De boer die sterft’

Ê James Ensor,
‘La Vengeance de
HopFrog’, 1898

De relatie tekst-beeld
Algemeen kan ik stellen dat de literatuur is als een film die zich
afspeelt in de tijd, terwijl het kunstwerk een beeld is, een foto
die op een bepaald moment gesitueerd is. In deze verhouding is
vanaf de 19de eeuw een kentering gekomen. Mallarmés latere fin
de siècle- stijl anticipeert op veel van de fusies tussen poëzie en
de andere kunst die in de volgende eeuw tot bloei zouden
komen. Het meeste van dit latere werk onderzocht de relatie tussen
inhoud en vorm, tussen de tekst en de schikking van woorden en
spaties op de pagina. Dit is vooral duidelijk in zijn laatste grote
gedicht, ‘Un coup de dés jamais n’abolira le hasard’ (1897). De

dichter en beeldend kunstenaar Marcel Broodthaers creëerde
een puur grafische versie van ‘Un coup de dés’ (1969), met
de typografische lay-out van Mallarmé, maar met de woorden
vervangen door zwarte balken. De verandering in de benadering
en bedoeling van het kunstwerk vinden wij voor de literatuur
terug in de werken van Paul Van Ostayen. Voor de boekuitgave
van ‘Bezette stad’ (1921) verzorgde Oscar Jespers (1887-1970)
de door de dichter beoogde ‘ritmiese typografie’. Daarvoor
sneed hij bijzondere letters in palmhout. Ook de omslagtekening
en vier houtsneden tussen de verschillende delen in de bundel
zijn van zijn hand. Net zoals andere werken van de auteur heeft
de bundel bijzondere experimentele typografische kenmerken.
Zo is het gedicht ‘Zeppelin’ typografisch vormgegeven als een
zeppelin. Ook Lucebert en andere leden van de Cobra-groep,
zoals Claus en Appel, verbonden literatuur en beeldende kunst
(tekeningen en schilderkunst) met elkaar.
Vaak illustreren grafisch begaafde literatoren hun eigen geschriften:
Felix Timmermans, Antoine de Saint-Exupéry (‘Le petit Prince’,
1943), Peter Van Straten. Een juist evenwicht vinden tussen beeld
en tekst blijft een belangrijke uitdaging voor de afficheontwerper.

Ê Léon Spilliaert, ‘Amour’, 1901

Ê Paul Van Ostaijen, ‘Zeppelin’

Het experiment Watou
Het duidelijker en explicieter naar elkaar toegroeien van de
literaire en beeldende kunst is het resultaat van inzichten en
technieken die dit alles mogelijk maken. Een recent en geslaagd
experiment wordt beschreven in ‘Dit was Watou. Dagboek van de
Poëziezomers 1980-2008’. Dit boek gaat over de Poëziezomers
die Gwy Mandelinck tussen 1980 en 2008 organiseerde in Watou.
Een artistiek initiatief dat het dorp veranderde in een toverwereld,
verbeeld en ook bezocht door honderden (internationale)
dichters als René Char, Hugo Claus, Herman de Coninck,
Stefan Hertmans, Gerrit Komrij en Rutger Kopland, en beeldend
kunstenaars als Marina Abramović, Jan Fabre, Panamarenko,
Roger Raveel en Luc Tuymans.
Het motto ‘beeldende kunst geïnspireerd door literatuur’ waaronder Mandelinck’s boek werd geschreven, wijst erop dat literatuur
heel vaak aan de oorsprong van beeldende kunst ligt. Dit impliceert
vanzelfsprekend geen gradatie in deze kunstvormen. Kunst en
kunstuitingen in literaire, beeldende of muzikale vorm, in al hun
schakeringen, zullen ons in meer of mindere mate aanspreken
naargelang onze eigen aard, opvoeding en ingesteldheid, maar
dan gaat het om een persoonlijke appreciatie, die geen enkele
gradatie van kunst impliceert. Wel zijn er duidelijke en aanwijsbare
relaties.
Die relaties tussen de verschillende vormen van kunst binnen een
bepaalde periode worden door elke kunst- of literatuurcriticus
erkend. Stijlkenmerken weerspiegelen zich in meer of mindere
mate in alle kunstvormen, zowel in de beeldende kunst, in de
literatuur als in de muziek.
Jacques Mertens, voorzitter
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Algemene Ledenvergadering 2020
SFEERVERSLAG
Voor de tweede keer in de Forumzaal van de bibliotheek
Kris Lambert, verwelkomde Martine Meire de Vrienden rond
10.15 uur, op zaterdag 25 januari. Ze bracht namens het bestuur
de nieuwjaarswensen over aan de meer dan honderd aanwezige
leden en stelde Anne-Sophie Van de Ginste en haar dochter Eva
Lievens voor die telkens voor de muzikale intermezzi zorgden
met vioolduetten van een lichtvoetige en soms ingetogen Mozart.

Ê Het bestuur Vrienden Mu.ZEE

Ê AnneSophie Van de Ginste en Eva Lievens op viool

We startten de Algemene Ledenvergadering, zoals gebruikelijk,
met het werkingsverslag 2019 (zie p. 5) door secretaris Johan
Van Roose en het financieel verslag 2019 plus de begroting
2020 door penningmeester Joël Nieuwenhuyse. Het verslag en
de begroting werden met handgeklap goedgekeurd, waarna
Martine Meire ook de twee commissarissen voor de kwijting
van de bestuursleden bedankte. Meteen deed ze een oproep
voor nieuwe commissarissen, bedankte de vrijwilligers AnneMie Viaene en Jeanine Ackaerts en eveneens onze huisfotograaf
Valère Prinzie die ook nu weer van dienst was voor de nodige
sfeerfoto’s en een nieuwe foto van het – ongewijzigde – bestuur.

Ê Joël Nieuwenhuyse, Martine Meire en voorzitter Jacques Mertens aan

het woord

Ê Aandachtig luisterend naar het financieel verslag

Het programma werd voortgezet met de feesttoespraak door
onze voorzitter Jacques Mertens. De ingekorte versie van die
toespraak, met enkele afbeeldingen, vindt u op p. 2 en 3.
Het slotwoord (p. 6) werd uitgesproken door onze erevoorzitter en schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.
De Algemene Vergadering in de Forumzaal werd afgerond met
een druk bijgewoonde en levendige receptie, rijkelijk voorzien
van cava en fruitsap, aangeboden door het bestuur, met
medewerking van het Leescafé Chez Thomas. Rond 13 uur
schoof een zestigtal Vrienden aan tafel in bistro Venetiaanse
Gaanderijen, waar alweer een verfijnd en zeer smakelijk menu
ons wachtte. Ook daar werden de geanimeerde gesprekken en
contacten tussen de Vrienden voortgezet tot rond 15.30 uur.

Ê Gezellig tafelen in bistro Venetiaanse Gaanderijen

Femke Simonis
namens bestuur en redactie

Ê Vrienden Mu.ZEE aan tafel
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Algemene Ledenvergadering 2020
WERKINGSVERSLAG 2019
Hierbij de gegevens en cijfers met betrekking tot het overzicht
van onze dynamische werking in 2019.
Onze vorige Algemene Vergadering, de 29ste statutaire, vond
plaats onder massale belangstelling op zaterdag 26 januari
2019, in de Forumzaal van de Bibliotheek Kris Lambert. Daarna
nuttigden we, met 62 Vrienden, het lekkere degustatiemenu in
de Venetiaanse Gaanderijen.

Al deze manifestaties werden aangekondigd in ons tijdschrift
Pro Luce dat in 2019 viermaal verscheen. De vier nummers
werden voorbereid door onze redactieraad tijdens vier
redactievergaderingen, respectievelijk op 14 februari, 6 mei,
14 augustus en 13 november 2019. Ik zou hierbij alle mensen
willen bedanken die onder leiding van Femke Simonis, onze
redactiesecretaris, op een of andere manier aan ons tijdschrift
meewerkten, alsook de vrijwilligers Jeannine Ackaert en AnneMie Viaene.

De Raad van Bestuur kwam in 2019 vijfmaal samen op 10 januari,
7 maart, 2 mei, 5 september en 14 november 2019.
Onze vereniging organiseerde en bereidde ook tal van
manifestaties voor:
• Op zaterdag 19 januari brachten we een geleid bezoek aan
de expo Guy Mees: ‘The Weather is Quiet, Cool and Soft’ in
Mu.ZEE, gevolgd door een heuse nieuwjaarsreceptie.
• Op zaterdag 23 februari was er het geleid bezoek aan de
interessante tentoonstelling ‘Return to Sender part II’ in de
Collectie Vanmoerkerke.
• Op zaterdag 15 juni reisden we onder de hoede van onze
schepen van Vrije Tijd, Bart Plasschaert, naar Louvain-LaNeuve en Waterloo. We bezochten in de voormiddag Musée L
en in de namiddag het Memoriaal 1815.
• Op donderdag 4 juli hadden we het geleid bezoek aan de
zomertentoonstelling ‘Vernieling en wederopbouw – Oostende
1944-1958’ in de Venetiaanse Gaanderijen, met daarna de
Garden Party. Een schot in de roos: een zonnige avond, een
lekker drankje, hapje en 90 aanwezige en goedgemutste
Vrienden in een leuke en feeërieke omgeving.
• Op zaterdag 13 juli trokken we naar Langemark. Daar
bezochten we het prachtige atelier van ons Vriendenlidkunstenares Martine Vyvey.
• Op zaterdag 5 oktober leidde onze Spilliaertspecialiste Anne
Adriaens-Pannier, ook lid van de Vrienden, ons rond door
de expo ‘De Geheimzinnige Stad, het Oostende van Léon
Spilliaert’ in HSH. Door het overweldigende succes heeft ze
dit tot tweemaal toe gedaan.
• Ten slotte hadden we op zaterdag 30 november het
atelierbezoek bij twee andere Vrienden-kunstenaars, Carine
Booghs en Land van Wynsberge, op de eerste verdieping van
Huis De Gouden Leeuw in de Timmermansstraat 46, hier in
Oostende.
De Vrienden legden tijdens de Ensorherdenking op zaterdag
13 april ook bloemen neer bij het graf van James Ensor, bij zijn
geliefde Duinenkerkje.
De Vrienden zijn lid van de Cultuurraad en van de Federatie van
de Vrienden van de Musea van België. De Dag van deze Federatie
vond plaats op 17 oktober 2019 in de Bibliotheca Wittockiana
in Sint-Pieters-Woluwe. Er waren twee thema’s: ‘Het beheer
en de aantrekkingskracht van onze Vriendenverenigingen’ en
‘GDPR: General Data Protection Regulation’ (of AVG: Algemene
Verordening Gegevensbescherming, Europese wetgeving).

Ê Johan Van Roose met het werkingsverslag

Onze leden worden altijd uitgenodigd op alle tentoonstellingen
die door Mu.ZEE worden georganiseerd. De Vrienden proberen
bij te dragen aan de groei en de bloei van Mu.ZEE, dat ons
ongetwijfeld ook in de toekomst nog op meer kunstmanifestaties
zal vergasten.
In het voorbije jaar zijn helaas enkele leden ons ontvallen: op
14 maart de heer Roger Nefors, op 14 september de heer Eric
Campe, op 4 oktober 2019 mevrouw Anna Vanhoucke, op
16 december mevrouw Simona Colpaert en op 22 december
mevrouw Emilienne Schuyesmans. Laten we een moment van
stilte in acht nemen om deze mensen te herdenken.
In 2019 telden we 370 leden, waarvan 57 nieuwe leden, opnieuw
een record. De bijdragen voor het lidgeld veranderen niet in 2020:
15 euro voor de jeugd tot 22 jaar, 28 euro voor een individueel lid.
Een gezins- of samenlevingstarief bedraagt 45 euro, steunende
leden betalen 50 euro en een extra duwtje in de rug van de
Vrienden als beschermend lid kan al vanaf 150 euro. In ons eerste
nummer van 2019 en 2020 (respectievelijk Pro Luce nr. 77 en nr.
81) staat tot in de kleinste details beschreven wat de voordelen
zijn van uw lidmaatschap en dat is toch heel wat!
Ik zou graag ook iedereen willen bedanken die in 2019 op de
een of andere manier haar of zijn steentje bijdroeg tot de bloei
en groei van onze vriendenkring. Ik hoop ook in 2020 op uw
medewerking te kunnen rekenen. Met onze Vrienden zullen we
ons inspannen om u in de beste omstandigheden te betrekken
bij het kunstgebeuren in en buiten onze mooie stad. We zullen u
alvast in 2020, een jubileumjaar bij ons 30-jarig bestaan, een even
boeiend en veelzijdig programma aanbieden als in de voorbije
jaren. Dat is alvast beloofd!
Johan Van Roose, secretaris
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Algemene Ledenvergadering 2020
SLOTTOESPRAAK DOOR BART PLASSCHAERT,
SCHEPEN VAN VRIJE TIJD
Eén jaar nieuw beleid: culturele realisaties
Met het budget dat voor cultuur is vastgelegd, heeft het
stadsbestuur niet alle geplande projecten kunnen realiseren. Zo
is bijvoorbeeld de Europese prijs voor schilderkunst geschrapt.

Mu.ZEE
Met het vertrek van directeur-conservator Phillip Van den Bossche
op 1 april 2019 is er een nieuwe vergaderstructuur ontstaan,
van piramidaal naar horizontaal. De bibliotheek van Mu.ZEE zal
heropend worden, na de aanwerving van een bibliothecaris.
Er komt collectieonderzoek naar Ensor, Spilliaert en Permeke.
Zestien Spilliaerts zijn in 2020 in bruikleen gegeven aan twee
expo’s, in Londen en Parijs. Mu.ZEE ontvangt voor zijn werking
ca. € 2 500 000 van de Vlaamse Gemeenschap en € 620 000
van de stad Oostende.
Wat de infrastructuur betreft, sluit het Permekemuseum in
het najaar 2020 voor renovatie. Er wordt aan de hoofdingang
een ontmoetingsplaats gecreëerd met een cafetaria en de
mooie, maar weinig gebruikte tuin wordt omgevormd tot een
Beeldentuin. Voor Mu.ZEE komt er een logische hertekening van
het volledige gebouw, met opnieuw plaats voor een cafetaria.
Van 27 juni tot 8 november 2020 komt er een grote tentoonstelling
‘België-Agentinië’ en Enter≠ blijft op de benedenverdieping een
kleinschalig forum bieden aan jonge kunstenaars, zoals Emma
Van de Put.

Ê Bart Plasschaert over het nieuwe cultureel beleid

Lege ruimtes in Oostende zullen dienen voor pop-upateliers en
voor jongeren komt er ‘Ostend is Music’ via Spotify playlist.
De Venetiaanse Gaanderijen heropenen op 6 juni 2020 met de
expo ‘Over Permeke. Met de klankkleur van een basviool’.
In de POB Kris Lambert werkt Martine Vandermaes met
projecten rond dementie en digitalisering.
CC De Grote Post ontvangt in 2020 een subsidie van
€ 2 800 000, € 800 000 meer dan vorig jaar. Voor de culturele
verenigingen blijft de subsidie gelijk aan die van 2019.
De Cultuurprijs 2019 gaat naar ons Vriendenlid Doris Klausing
en wordt uitgereikt op 18 februari in CC De Grote Post.
Ons redactielid Willy Bosschem is op 10 januari 90 jaar
geworden en wordt geëerd met een cartoonexpo in de Nieuwe
Gaanderijen, op basis van Oostendse spreuken, geselecteerd
door dialectoloog Roland Desnerck.

Besluit
Andere projecten
Op 19 mei wordt het nieuwe Ensorbelevingscentrum geopend,
met integratie van het Ensorhuis.
Met ook Bredene erbij beslaat Kusterfgoed nu de hele kustlijn.
Met de aanduiding van een stadsfotograaf, Jan Van der Borght,
komt er in Oostende een Fotofestival. Zojuist heeft ook de elfde
editie van de Poëziewedstrijd plaatsgevonden met als winnaar
Jan-Paul Rosenberg.

Ê Vrienden Mu.ZEE tijdens de Algemene Vergadering
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Een woord van dank gaat naar de twee violisten en naar het
kunstonderwijs in Oostende, naar de bibliotheek voor haar
gastvrijheid, met nog een speciaal woord van dank aan Martine
Meire die de Algemene Ledenvergadering in goede banen heeft
geleid.
En last but not least: dank aan de Vrienden van Mu.ZEE voor hun
energie en inspiratie.

De keuze van… Mady Vion

‘De daken van Oostende’ (1884)
van James Ensor (1860 – 1949)

‘Marine met kielzog’ (1902)
van Léon Spilliaert (1881 – 1946)

Beide werken zijn te bezichtigen in de Ensor&Spilliaertvleugel
in Mu.ZEE.

een subtiel kleurgebruik, terwijl de vormgeving van de wolken vrij
grof is. Hij gebruikte veel verf voor deze wolken. Het is dan ook
een mooi voorbeeld van hoe hij artistiek te werk ging met een
paletmes. Ook detecteren we zijn voorliefde voor parelmoeren
schakeringen. Bovendien schept het grote formaat een
verrassend beeld. Hij kopieerde dit zicht later (1906) op kleiner
formaat, waarbij de kleuren helderder en feller zijn.

Ik verkies deze schilders omdat Ensor en Spilliaert verankerd zijn
in Oostende. Ze hebben er beiden een huis en sinds 2015 ook
een aparte vleugel in Mu.ZEE.
Als inleiding op een lezing* rond de mentale gezondheid van onze
kinderen en jongeren en de drie cruciale factoren die maken dat
onze kinderen eerder veerkrachtig dan wel psychisch kwetsbaar
opgroeien, had ik geprobeerd een vergelijking te maken tussen
Ensor en Spilliaert, namelijk: hoe weerspiegelt hun werk hun
karakter en welke factoren hebben dit beïnvloed? Zo ben ik
helemaal in de ban geraakt van beide kunstenaars.
Ik heb bewust gekozen voor minder voor de hand liggend werk
van beide kunstenaars. Nochtans zijn beide werken typerend
voor hun meesterschap.

Ensor: De daken van Oostende
Ensor heeft niet zoveel landschappen geschilderd. Zijn ze
kwantitatief niet van zo’n groot belang in zijn oeuvre, toch zijn ze
bijzonder. Neem nu ‘De daken van Oostende’ (1884): vanuit zijn
zolderatelier keek Ensor vaak uit over de daken van Oostende.
Hij zag ver: tot in de vlakke polders met hun kleine hoeves met
rode daken. Hij schilderde dit zicht driemaal. Sinds Ensors tijd
is Oostende grondig verbouwd en dichtgeslibd. Het land achter
de kust is geen open ruimte meer. Het échte onderwerp van
dit schilderij zijn evenwel niet de daken, maar de schitterende
wolkenhemel: onweer boven Oostende?
De daken schilderde hij met donkere, sombere kleuren. Het
licht is schaars en zelfs dreigend. Is het een impressionistische
poging om de oplichtende zeelucht met dat onaardse wit in al
zijn facetten weer te geven? Dit vrij jonge werk van Ensor heeft

Spilliaert: Marine met kielzog
Hoe totaal anders is Spilliaerts ‘Marine met kielzog’. Hier
geen dikke verflaag met paletmes gemodelleerd, maar een
sobere vormgeving. Stond Ensor voor het exuberante en het
licht, Spilliaert was eerder melancholisch en ingetogen. Hier
dus geen fel oplichtend kleurenspel, maar een ingetogen en
strenge vormgeving. Spilliaert was in tegenstelling tot Ensor
autodidact. Zijn heldere lijnen, zijn uitgepuurde stijl en zijn
‘clair-obscur’-effecten zetten hem buiten elke school. De
toch wel indrukwekkende ‘Marine met kielzog’ toont ons een
evenwichtsspel tussen licht en donker: een donkere nachtzee
met een breed uitdeinend wit kielzog dat zijn contrast vindt in
de donkere rookpluim van de (onzichtbare) boot aan de horizon.
Deze uitgepuurde weergave heeft zelf iets poëtisch, vind ik.
Dit schilderij is typerend voor Spilliaerts stijl: geen olieverf, maar
gouache en pastel op papier reduceren extreem het gegeven.
Kielzog en rook vormen een suggestie van een boot, de fijne
contrasten voeren ons mee in een soort van droomwereld.
Terecht schreef Paul Casco: “De zee van Ensor is deze die men
hoort ruisen in een kinkhoorn. Maar de zee van Spilliaert welt op
uit het mysterie van de grisailles.”
Beide schilders zijn beslist modernisten en tonen ons hoe
verschillend de expressie van modernisme wel kan zijn en hoe
zich dit weerspiegelde in het Oostende van vorige eeuw.

* ‘Vitamines voor psychologische groei van kinderen en jongeren’ door prof. Bart Soenens, UGent.
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Reizen
BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING ‘VAN EYCK IN BRUGES’
ZATERDAG 13.06.2020
De kleine tentoonstelling laat u kennis maken met de
Bourgondische hofschilder Jan van Eyck in zijn Brugse periode en
zet twee topstukken in de kijker: ‘Madonna met kanunnik Joris
van der Paele’ en het portret van zijn echtgenote Margareta van
Eyck. Zijn werk en leven worden gedocumenteerd door middel
van authentieke documenten. Technisch onderzoek laat zien hoe
de schilder te werk ging bij het plannen van zijn schilderijen en
hoe hij tijdens het ontstaansproces soms ingrijpende wijzigingen
aanbracht. Daarnaast zoomt de expo in op de figuur van
kanunnik Joris van der Paele die een indrukwekkende carrière
uitbouwde aan de pauselijke curie in Rome. Hij was getuige
van de machtspelletjes rond de paus en de tegenpaus en hij
was betrokken bij de onderhandelingen rond de Honderdjarige
Oorlog en bij de conciliën.
Het ticket geeft ook toegang tot de permanente collectie met als
hoogtepunt de Vlaamse primitieven. U vindt er topstukken van de
belangrijkste meesters van de vroeg-Nederlandse schilderkunst
uit de 15de en begin 16de eeuw: Hans Memling, Hugo van der
Goes, Gerard David, Hiëronymus Bosch en hun tijdgenoten.
Het is een van de mooiste collecties ter wereld en bevat werken
die mijlpalen zijn voor de Europese kunstgeschiedenis. De
collectie bevat daarnaast ook pareltjes van renaissance- en
barokmeesters, zoals Ambrosius Benson, Lancelot Blondeel,
Pieter Pourbus, Pieter Bruegel de Jonge, Jacob van Oost en
Peter Lely. U vindt er bovendien een zeer verfijnde selectie Brugs

neoclassicistisch werk uit de laatste
decennia van de 18de en het begin
van de 19de-eeuw. Het symbolisme
is vertegenwoordigd met een
onbetwist topwerk van Fernand
Khnopff. Ook de opmerkelijke
verzameling schilderijen van de
Ê Jan van Eyck,
‘Portret van Margareta
Vlaamse expressionisten springt in
van Eyck’, 1439
het oog, met werk van Permeke,
De Smet, Van de Woestyne en Brusselmans. Er zijn audiogidsen
ter beschikking.
We spreken af om 12.50 uur in het station van Oostende.
Ieder betaalt zijn ticket individueel. De trein vertrekt om
13.09 uur. We wandelen samen van het station in Brugge naar
het Groeningemuseum. Diegenen die zich liever met de auto
naar Brugge verplaatsen of al vroeger naar Brugge vertrekken,
sluiten zich om 14.00 uur aan bij de treinreizigers, aan de ingang
van het Groeningemuseum, Dijver 12 in Brugge.
De deelnameprijs bedraagt 10 euro. U kunt inschrijven
tot 8 juni door overschrijving van 10 euro per persoon op
rekening BE16 0012 0908 3374 van de Vrienden Mu.ZEE,
p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende. Deze betaling is
uw definitief inschrijvingsbewijs. Graag vermelden of u in
groep met de trein meereist.

Atelierbezoek
ATELIERBEZOEK BIJ BEELDHOUWER JACKY DE MAEYER
30.05.2020 om 14.30 UUR

Ê Jacky De Maeyer, ‘Architectuur’, eik,

60cm, 2014, Foto: © Lieve Sinaeve

In zijn huis in Raversijde zijn de schilderijen
en beelden van Jacky De Maeyer perfect
en harmonieus geïntegreerd in het lichte,
moderne interieur. Via een veranda kom
je in het atelier waar de kunstenaar zijn
eikenhouten sculpturen bewerkt en
maquettes maakt voor de beelden die
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in de openlucht worden geëxposeerd,
in brons en cortenstaal. Zo staat sinds
april 2017 zijn beeldengroep ‘Vuurtorens’
in cortenstaal duidelijk zichtbaar op het
grote grasveld voor de luchthaven. De
doorgezaagde eikenhouten balken die
Jacky de Maeyer bewerkt, gaven hem het
idee voor zijn ‘ovalen’, zijn handelsmerk.
Je kan ermee spelen: de ronde kanten
tegen elkaar of de vlakke. Dat levert in
veel van zijn sculpturen een mooi effect op
van ogen, een mond of lippen, zeker als
die tegen het warme, donkere hout rood
worden gekleurd. Jacky De Maeyer is de
‘huiskunstenaar van de IMBO’. Zowel
voor het BZIO in Mariakerke als voor de
Koninklijke Villa staat een bronzen beeld
van hem, resp. ‘Herleven’ (2004) en ‘De
lotus bloeit’ (2010).

Atelierbezoek op zaterdag 30 mei
2020 om 14.30 uur
Het woonhuis en atelier van Jacky
De Maeyer bevinden zich in de
Luchthavenstraat 17 in Raversijde,
bereikbaar met bus 6 of met de
kusttram, halte Raversijde. Aantal
bezoekers: max. 20. Meld u
aan voor 15 mei 2020 bij Femke
Simonis, tel. 059 80 45 11, gsm
0477 58 41 82 of per mail: femke.
simonis@skynet.be. Afspraak:
zaterdag 30 mei 2020 om 14.30 uur,
Luchthavenstraat 17, OostendeRaversijde

Het Spilliaert Huis
‘BEFORE THE WAVE’
15.03.2020 – 07.06.2020
De titel refereert aan een werk van Léon
Spilliaert uit 1908. Twee meisjes wachten
vol spanning aan de rand van het strand
op de volgende vloedgolf. De stilte voor
de storm! Spilliaert gebruikt de stilte van
het gebeuren om de fragiliteit van de
mens ten aanzien van de onmetelijkheid
van de natuur te illustreren.
Ook kunstenaars als Jan Vercruysse, Lili
Dujourie, Luc Tuymans en Cris Brodahl
gebruiken de stilte als methode om te
getuigen over het onnoembare. De stilte
bij Jan Vercruysse is als een denkbeeldig
huis waar enkel kunst kan gedijen en
reflecteren over zijn eigen bestaan. Bij Lili
Dujourie vertelt de stilte over de fragiele
positie van de kunstenares en Luc
Tuymans gebruikt de poëzie van de stilte
om de onzekerheid van ons geheugen
en de geschiedenis te bevragen. Cris

Ê Lili Dujourie, ‘In mijn nacht nadert niemand’,

1985

Ê Jan Vercruyse, ‘Portret van de kunstenaar

door hemzelf’, 1984

Brodahl hanteert de stilte dan weer
om de ijzige koelte waarmee de mens
naar zichzelf kijkt, te bezweren. Niets is
veelzeggender dan de stilte.
Het gruis bij het kijken verdwijnt door het
gluren naar ‘het kijken’, een poëtische

zoektocht naar de waarheid achter de
schijn. Een methode die zo aanwezig is
in de Belgische schilderkunst. Van Jan
Van Eyck tot René Magritte. De stilte als
getuige van al wat is en is geweest.
Joost Declercq, curator

Venetiaanse Gaanderijen + Garden Party
TENTOONSTELLING
‘OVER PERMEKE. MET DE KLANKKLEUR
VAN EEN BASVIOOL’
06.06.2020 – 08.11.2020
De tentoonstelling focust op de relatie van de expressionist
Constant Permeke met Oostende in zijn schilderkunst. Permeke,
die toonaangevend was voor het expressionisme in België,
groeide op in Oostende. Hij woont en werkt er tot hij in 1929
verhuist naar Jabbeke. De tentoonstelling focust op de band
van Permeke met Oostende via drie belangrijke hoofdlijnen.
Eerst komt de beginperiode van Permeke aan bod. Daarnaast
wordt de relatie van Permeke getoond met zijn vrienden en
collega’s-kunstenaars die in Oostende wonen of werken zoals
Gust De Smet, Léon Spilliaert, Frits Van den Berghe en Albert
Servaes. Tot slot zijn er ook werken te zien van Permekes verblijf
in Oostende na WO I.
Kunstcriticus Karel Van de Woestijne omschrijft Constant
Permeke als een galmende resoneerkas van een reusachtige
basviool waarbij het lijkt alsof hij opgezogen wordt door het kolken
van de zee. Curator Els Vermeersch wil deze boeiende figuur
op de voorgrond brengen, onder andere via de fotografie van

Ê 3 juni 1923, Permeke wandelt in de duinen

Maurice Antony. In samenwerking de dienst Cultuur, mu-zee-um
vzw, Norbert Hostyn, Luc François, Gregory Boite en Sophie Van
den Bussche worden enkele unieke insteken en onontgonnen
bronnen verwerkt in het onderzoek dat zal resulteren in een
boeiende tentoonstelling en een inhoudelijk sterke catalogus.
Deze niet te missen tentoonstelling bevat unieke werken die
zelden vertoond werden voor het publiek en vooral uit privécollecties komen.

Ook deze zomer nodigen wij u graag uit voor de traditionele Garden Party die vooraf wordt gegaan door een geleid bezoek
aan de zomertentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen. De Garden Party vindt plaats op donderdag 23 juli om 19 uur.
Inschrijven bij Martine Meire (martine.meire@oostende.be of 059/25.88.00).
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Ensoriana
ENSORHERDENKING
18.04.2020
Jaarlijks herdenkt de stad Oostende
zijn beroemdste inwoner, de kunstenaar
James Ensor. Het werk van Ensor blijft over
de hele wereld bewondering opwekken
en zijn invloed op de hedendaagse kunst
blijft tot vandaag actueel. Ook de plek van
de herdenking blijft een vast gegeven, het
door Ensor geliefde Duinenkerkje.

Ê James Ensor

De Ensorherdenking vindt plaats op
zaterdag 18 april in de Onze-LieveVrouwe-Ter-Duinenkerk en is gratis bij
te wonen. Wees tijdig aanwezig, want
het aantal zitplaatsen is beperkt. Om
15.00 uur start het concert door organist

Peter Ledaine die orgelmuziek brengt
uit de tijd van James Ensor. Aansluitend
is er om 16.00 uur een bloemenhulde
bij het graf van James Ensor door de
vertegenwoordigers van de Oostendse
(socio-)culturele organisaties en het
Stadsbestuur van Oostende.
De dienst Cultuur organiseert opnieuw een
UiTPAS-actie: u kunt punten ruilen tegen
exclusieve boeken, cd’s of dvd’s over
Ensor. Hebt u nog geen UiTPAS, dan kunt
u zich ter plaatse registreren en krijgt u er
het boek ‘Ensor Poëtisch Verwoord’ gratis
bij. Ruilen kan van 14.30 tot 16.30 uur.
Martine Meire,
directeur

ENSORBELEVINGSCENTRUM
Op 19 mei 2020 opent het vernieuwde Ensorhuis mèt interactief
bezoekerscentrum de deuren voor het grote publiek. James
Ensor woonde en werkte zijn hele leven in Oostende en hij komt
nu opnieuw thuis in zijn opgefriste woning.

Het interactieve gedeelte in het nieuwe bezoekerscentrum zorgt
voor een grotere capaciteit en een verbeterde toegankelijkheid.
Dit nieuwe deel geeft ons inzicht in de complexe leefwereld van
James Ensor.

Het Ensorhuis toont de leefwereld van James Ensor in vijf
belevingsruimten met aparte thema’s. Aan de straatzijde is
een expositieruimte met wisselende tentoonstellingen rond
Ensor. Ons ere-lid Xavier Tricot stelt de eerste tentoonstelling
samen die focust op de link tussen James Ensor en zijn Oostende.
Hij hield van de zee, het strand, de badstad, de haven, maar ook
van de daken en straten van Oostende. Ensor was een ecologist
avant-la-lettre en zette zich in voor het behoud van de duinen,
de handelsdokken en het pittoreske kerkje Onze-Lieve-VrouweTer-Duinen. De tentoonstelling loopt tot 30 augustus 2020.

Het Ensorbelevingscentrum is dagelijks open van 10.00 tot
18.00 uur, behalve op maandag, kerstdag en Nieuwjaar.
De toegangsprijzen zijn variabel: van dinsdag tot en met
donderdag betalen volwassenen 10 euro toegang, tijdens
schoolvakanties en van vrijdag tot en met zondag is dat
12 euro. Jongeren van 6 tot en met 14 jaar betalen steeds
6 euro. Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen gratis toegang.
Groepen vanaf 10 personen betalen 8 euro toegang.

‘JAMES ENSOR EN ZIJN OOSTENDE’
TENTOONSTELLING IN DE NIEUWE GAANDERIJEN
28.04.2020 – 22.06.2020
Kunstschilder James Sidney Edouard
baron Ensor (1860-1949) woonde en
werkte, op een kort verblijf in Brussel
na, in de Vlaanderenstraat, waar zijn
huis annex kunstatelier als interactief
belevingscentrum wordt heropend.
De fototentoonstelling in de Nieuwe
Gaanderijen zet een bijzonder thema in
het picturale oeuvre van James Ensor in
de verf, met name zijn ‘stadsgezichten’.
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Om die beter in de Ensoriaanse tijdsgeest te kunnen plaatsen, worden
een aantal van zijn stadsgezichten
geconfronteerd met contemporaine
fotografische opnames van de
bekende fotograaf Maurice Antony
(1883-1963).

Ê Ensor in zijn atelier, foto Maurice

Antony (BBKEG MOO9962), 1933

Hier woonde… Gustje (August Van Yper)
Gustje (1884-1963) trad op
21-jarige leeftijd in dienst van
de familie Ensor en verhuisde
met zijn ‘Menère’, zoals hij
James Ensor noemde, in 1916
naar het huis van wijlen oom
Leopold Haegheman in de
Vlaanderenstraat, het huidige
Ensorhuis, naast het nieuwe
Ensorbelevingscentrum (open
Ê Gustje met James Ensor
in het blauwe salon
vanaf 19 mei 2020: zie p. 10
hiernaast). Samen met huishoudster Ernestine Mollet droeg
hij vanuit een kleine, koude en donkere keuken zorg voor het
dagelijks leven van zijn meester.

Ook wijlen onze voorzitter (1990-2016)
Roland Laridon vertelt over Gustje (5 september 2012 in ‘De
bode van Ensor: August Van Yper’): “Ik herinner me nog goed
de vele schuine en vuile moppen die hij me vertelde. Ook zijn
kleine gestalte en het feit dat hij werkelijk opgevreten was van de
gewrichtsreuma is me bijgebleven. Als hij gebaren maakte met
zijn handen, zag je dat die helemaal verwrongen waren. Wat me
ook bijzonder opviel, was dat hij altijd op stap was en steeds
op pantoffels rondliep. Hij raakte moeilijk vooruit, maar hij deed
de mensen altijd schrikken en lachen. Hij kon zijn stem op een
bijzondere manier verheffen en kon zo buikspreken. Hij deed wat
denken aan een hofnar en amuseerde Ensor steeds kostelijk. Ik
vind de vergelijking met Don Quichot en Sancho Panza trouwens
wel mooi, de couleur internationale van Gustje …”.

Ensor noemde hem zijn ‘trouwe metgezel, in goede én
slechte dagen’. Gustje speelde op magistrale wijze de rol van
majordomus. Bezoekers werden aangekondigd en moesten
wachten totdat de meester bereid was hen te ontvangen. Heel
bekend is de foto van Maurice Antony, waarbij in de spiegelbol
in Ensors salon, de blauwe kamer, Ensor, Permeke en Antony
zelf weerspiegeld worden, met op de achtergrond Gustje. Ensor
beschreef hem ook liefdevol met de poëtische woorden: “A son
sourire narquis, son masque de poisson-lune”.

Na de dood van Ensor mogen Gustje en Ernestine (overleden
in 1960) in het huis in de Vlaanderenstraat blijven wonen.
Gustje helpt mee om de schelpenwinkel en het woonhuis om te
vormen tot een museum. Zo wordt vanaf 1955 tot aan de dood
van Gustje in 1963 het Ensorhuis tijdens de zomermaanden
opengesteld voor bezoek. Vanaf 1974 is het woonhuis van Ensor
opnieuw als museum toegankelijk voor het publiek. Na een paar
jaar sluiting wordt het op 19 mei 2020 heropend, als onderdeel
van het ernaast gelegen Ensorbelevingscentrum.

Velen uit die tijd herinneren zich de wandelingen van Ensor op de
dijk, met in zijn kielzog Gustje. Ze vormden een bizar, pittoresk
duo, vergelijkbaar met Don Quichot en zijn knecht Sancho
Panza. Omer Vilain (1924-2013), chroniqueur van Oostende,
beschrijft Gustje als een geboren optimist en grappenmaker, met
uilenspiegelstreken. Niet voor niets op 1 april geboren!

Femke Simonis

Gustje had een bijna devote eerbied voor zijn ‘Menère’. Hij ging
zo op in zijn dienaarschap, dat hij na Ensors dood in 1949 het
dagelijks huishoudboekje dat Ensor bijhield, voortzette en zelfs
het geschrift van Ensor zo imiteerde, dat de twee geschriften
niet van elkaar te onderscheiden waren. Alleen de data na 1949
wezen erop dat Gustje er de auteur van was.
Omer Vilain eindigt zijn stukje over Gustje in het Ensorjaar 1974,
25 jaar na Ensors dood, met de woorden: “Ensor is een wereldfiguur,
Gustje een Oostendse figuur: een spotter met een goed hart.”

Ê James Ensor en Gustje op het MarieJoséplein, 1944

Ensoriana
TENTOONSTELLING ENSORAFFICHES
11.04.2020 – 20.05.2020
In OC Schaperye, Steenovenstraat in
Oostende, stelt Romain Bundervoet zijn
talrijke originele affiches van exposities
van Ensor in België en in het buitenland
voor. Voor de Ensorliefhebbers is dit een
niet te missen tentoonstelling.

De officiële opening vindt plaats op
zaterdag 11 april van 15.00 tot 18.00 uur,
met een hapje en een drankje. De expo
loopt van zaterdag 11 april tot en met
woensdag 20 mei 2020.

Ê

Affiche Ensor
tentoonstelling

WWW.VRIENDENMUZEE.BE

11

Beaufort: de blijvers
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 vijfde bijdrage aan de rubriek
‘Beaufort: de blijvers’ viel haar keuze op ‘Ik, James Ensor’ van Daniel Spoerri uit de eerste editie van Beaufort, in 2003.

Ê Daniel Spoerri en zijn ‘Eat Art’

DANIEL SPOERRI: ‘IK, JAMES ENSOR’ (brons: 250 x 300 x 500 cm)
Daniel Spoerri is in 1930 in Roemenië geboren onder de naam
Daniel Isaac Feinstein. Zijn vader werd door de nazi’s opgepakt,
naar een vernietigingskamp getransporteerd en daar vermoord.
Samen met zijn moeder, die een Zwitsers paspoort bezat,
vluchtte hij in 1942 naar Zwitserland en leefde voort onder de
naam van zijn moeder: Spoerri.
In 1959 verhuisde hij naar Parijs, waar hij onder meer met
de kunstenaars Arman, César, Yves Klein en Jean Tinguely
in 1960 medeoprichter was van Le Nouveau Réalisme, een
kunststroming die de kijker confronteert met bewerkingen van
alledaagse dingen. Spoerri kreeg zo in 1960 het idee voor zijn
‘tableaux-pièges’, waarbij hij objecten vastlijmde op een tafel of
lade, waarna het geheel als een schilderij aan de muur bevestigd
werd. Een tiental jaren later verwierf hij bekendheid als uitvinder
van de ‘Eat Art’, kunstwerken met voedsel. Zo opende hij in
1968 zijn eigen ‘Eat Art Restaurant’ in Düsseldorf.
Zijn recente werk omvat bronzen assemblages, tapijtwerk en
collages. Met ‘Ik, James Ensor’ creëerde Spoerri een volledig

bronzen atelier, geïnspireerd op het atelier van James Ensor in
zijn ouderlijk huis in de Vlaanderenstraat, op een mansardekamer.
Dat huis, op de hoek van de Van Inseghemlaan, is een aantal
jaren geleden afgebroken. Het bronzen kunstwerk bevat
de typische benodigdheden van Ensor en is een ode aan de
kunstenaar. Het monument stond tijdens Beaufort in 2003 op
de zeedijk, ter hoogte van de Vlaanderenstraat. Het rustte op
een schuin geplaatste betonnen sokkel, om het eigenzinnige,
koppige karakter van Ensor te benadrukken.
Bij de heraanleg van de zeedijk verdween het kunstwerk naar
de stedelijke werkplaatsen. Het zou mooi zijn om het opnieuw te
bewonderen bij de opening van het vernieuwde Ensorhuis en het
Ensorbelevingscentrum op 19 mei 2020 en dus een geschikte
plaats te vinden voor een zo belangrijk kunstwerk!
Lieve Malfroot, i.s.m. Femke Simonis

Stadsmuseum
In het Stadsmuseum loopt op dit ogenblik de tentoonstelling
‘Carnaval in Oostende’. Het bestuur van de Vrienden van Mu.ZEE
wil u graag vergasten op een geleid bezoek aan deze expo, waarin
het accent ligt op beeldmateriaal, affiches en ander materiaal uit
de 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 leerlingen van de Kunstacademie aan Zee (KAZ)
maken nieuwe werken rond het thema carnaval en tonen die in
het Stadsmuseum.
Geleid bezoek op zaterdag 4 april 2020, om 14.30 uur
Het geleid bezoek wordt voorafgegaan door een inleiding
door kunstenares Liliane Vandenbroucke, echtgenote van
onze huisfotograaf Valère Prinzie, met verdere uitleg bij de
vele foto’s en voorwerpen. Na het bezoek aan de expo
kan u napraten in het typische decor van het Visserscafé.
Inschrijven bij Valère Prinzie voor 31 maart 2020 per mail
(valprinzie@skynet.be) of per telefoon: 059 70 81 84.
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Ê Carnaval Oostende, 1906

Ê Carnaval Oostende

Varia
KUNST IN DE HAZEGRASKAPEL
In 1864 werd in de wijk Hazegras de
kerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangenis
ingewijd, maar in 1996 alweer gesloopt
door grondverzakkingen. Een nieuwe
kerk, de zogeheten Hazegraskapel, werd
ingewijd in 2003. Het is een eigentijdse,
sobere en sfeervolle kerkruimte geworden.
Ze kreeg enkele mooie kunstwerken
waaronder — eerder reeds besproken —
een kleurrijk geschilderd drieluik van ons
erebestuurslid Ray Tyson, een bezinning
op Onze-Lieve-Vrouw , en nu ook het
beeld ‘Mamu Mariya’, waarvan bijgaand
foto en beschrijving.

Ê Mamu Mariya

De sculptuur komt uit de Kongolese Kasaïprovincie. Hierbij het verhaal van ‘Mamu
Mariya’. Na heel wat omzwervingen mag
‘Mamu Mariya’ eindelijk rust vinden. Zoals
zo vele vluchtelingen heeft ze er een lange
reis opzitten. Ze komt uit de Dibese, een
eeuwenoud oerwoud, of toch wat er
nog van rest, in de Kasaï. Haar verhaal
begint in de aanloop naar een bijzonder
beroerde tijd in Kongo, net voor de grote
problemen in Kananga, waar ze naartoe
gestuurd wordt.
Na een moeizame en dagenlange treinrit
komt ze er aan in het station. Veel sneller
dan, enkele jaren later, de vluchtelingen uit
Shaba die er weken over deden om met de
trein in de Kasaï te geraken. Van november
1992 tot 1994 werden zeshonderd- tot
achthonderdduizend inwoners van de
Shaba-provincie (Katanga) teruggedreven
naar de twee Kasaï-provincies, vanwaar
ze afkomstig waren. Ondanks het feit dat
ze al generaties lang in Shaba woonden
en werkten.
Bij de aankomst van ‘Mamu Mariya’,
al van bij het verlaten van het station,
beginnen de moeilijkheden. Er zijn allerlei
ambtenaren die wat willen, er moeten
formaliteiten vervuld worden, matabish
betaald… En de treinreis kostte al
zoveel. Maar ze raken het station uit. Ver
is het niet waar ze naartoe willen. Maar
onderweg zijn er de soldaten: “Het is
verboden beelden te vervoeren!” Mensen
leiden de aandacht af, palaberen. De
poussepousse waarop ‘Mamu Mariya’
geladen is, slaagt erin om in de menigte
te verdwijnen. De militairen raken het
spoor bijster. ‘Mamu Mariya’ vlucht en
valt letterlijk binnen bij de ‘Service du
Livre’, in de Procure Saint-Clément van
het bisdom.

Later, op 29 november 1993, zullen
militairen van de DSP (Division Spéciale
Présidentielle) de volledige Procure
grondig plunderen. Priester Mukoma
werd er doodgeschoten, hij was een van
de zes tot tien doden. Nog vele kerkelijke
instellingen in Kananga werden die dag
geplunderd. Heel wat plunderingen,
tussen 1991 en 1993, waren het lot van
de bevolking van Kananga en van Kongo.
Vijf lange dagen hielden de soldaten het
complex van de Procure bezet. Daarna
kon de verwoesting worden vastgesteld.
Alle magazijnen waren leeg, ook de woonkamers, het gastenkwartier, de bureaus
en de Coördinatie van het onderwijs.
Ook de ‘Service du Livre’ werd helemaal
vernield. Zouden boeken dan gevaarlijk
zijn voor bepaalde politieke machten?
‘Mamu Mariya’ was er niet meer, ontsnapt
aan de vernieling, op weg naar België en
na jaren van wat verblijf her en der, nu in
deze Hazegraskapel.
Deze ‘Mamu Mariya’, uit kostbaar en
hard wengéhout, staat symbool voor de
angst, de wanhoop, de ontgoocheling,
maar evenzeer voor de moed en hoop
van elke vluchteling. Ze werd gekapt en
gesneden door twee kunstenaars, Shama
en Nyimi, van de befaamde kunstschool
van Mushenge. De sculptuur staat ook
symbool voor de heel eigen positieve
inspiratie uit de Afrikaanse cultuur.
Het Hazegraskerkje is meer dan een
bezoek waard. Er vinden ook geregeld
multiculturele misvieringen plaats.
Freddy Dufait

Leden-kunstenaars stellen tentoon
Ons Vriendenlid Fred Maës is door de jury van de International
Triennial of Small Graphic Forms geselecteerd voor de 10de editie
van deze triënnale in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. De
tentoonstelling loopt van 10 maart tot 4 april.
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Wij gedenken
In de afgelopen maanden zijn drie leden van de Vrienden van
Mu.ZEE ons ontvallen: Simona Colpaert op 16 december
2019, Emilienne Schuyesmans (weduwe van Roger Nefors) op

22 december 2019 en Jacqueline Ghysel (weduwe van Marcel
Marlein) op 1 januari 2020.

Lezing
TERUGBLIK OP LEZING OVER ‘TIJL UILENSPIEGEL’
Doordat de lezing door onze voorzitter
Jacques Mertens ook was aangekondigd
in ‘UiT in Oostende’ van februari 2020,
waren er op zaterdag 29 februari in
de Forumzaal van de Bibliotheek Kris
Lambert meer belangstellenden dan de
Vrienden van Mu.ZEE alleen.

Jacques Mertens belichtte de historische
figuur Tijl Uilenspiegel in het Duitsland
van de 14de eeuw en liet zien hoe deze
via de beroemde 19de-eeuwse ‘Legende’
van Charles De Coster geëvolueerd is
tot een ‘held voor alle werk’ in de 20ste
eeuw. Jacques Mertens illustreerde zijn

lezing met ludieke fragmenten uit de
Uilenspiegelverhalen, met boekillustraties
en met voorbeelden uit de beeldende
kunst. (FS)

Ê Een aandachtig publiek luistert naar Jacques Mertens.

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.

LABO VOLWASSENEN
1 april • 19.30u tot 21.30u
‘Monochroom Kleurenpalet’
(waterverf – acryl – inkt op papier) met Hans Defer
LABO mu-zee-um
Edith Cavellstraat 10B, 8400 Oostende
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4 juni • 10.00u tot 12.30u
‘Ensor & Oostende’
met Xavier Tricot
mu-zee-um, Romestraat 11a 8400 Oostende

21 april • 10.00u tot 12.30u
‘Een geabstraheerd landschap met acrylverf’
met Matthieu Lobelle
LABO mu-zee-um
Edith Cavellstraat 10B, 8400 Oostende

LABO JONGEREN (15- tot 32-jarigen)

19 mei • 19.30u tot 22.00u
‘Tekenen naar levend model’
LABO mu-zee-um
Edith Cavellstraat 10B, 8400 Oostende

24 april • 20.00u tot 22.00u
‘Mall of Europe, het erfgoed van de toekomst’
met Emma Van Der Put
mu-zee-um (& Mu.ZEE), Romestraat 11a 8400 Oostende
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Ê © Emma van der Put 2018

Courtesy tegenboschvanvreden,
Amsterdam

Mu.ZEE
‘HISTORY WITHOUT A PAST’ SAMSON KAMBALU & VINCENT MEESSEN
01.02.2020 – 17.05.2020
Het zaadje voor deze tentoonstelling
werd – onbewust – geplant tijdens de
Biënnale van Venetië in 2015, waar beide
kunstenaars aanwezig waren met werk
dat geïnspireerd is op de internationale
avant-gardebeweging, het situationisme.
Meessen toonde er de video-installatie
‘One.Two.Three’ binnen de context van
het Belgische Paviljoen in de Giardini.
Kambalu maakte met de Sanguinetti
Breakout Area deel uit van de centrale
tentoonstelling All the World’s Futures,
gecureerd door Okwui Enwezor. ‘History
without a Past’ bouwt verder op deze
gedeelde geschiedenis. In Mu.ZEE haken
Meessen en Kambalu op een speelse,
maar ook strategische manier op elkaar
in. De manier waarop hun gedeelde
fascinatie voor de revolutionaire en
subversieve idealen van de situationisten
zich ontplooit, verschilt echter radicaal.
Het spel is een ernstige zaak, ironisch
genoeg. Het is een fundament van
cultuur en toch lijdt de samenleving aan
‘spel-erosie’. Tot deze conclusie komen
de situationisten die in de jaren zestig
een strategie uitrollen met als doel de
maatschappij te doen kantelen. Deze
internationale groepering van kunstenaars
en intellectuelen wil een politieke revolutie
teweegbrengen en streeft ernaar om het
alledaagse leven tot kunst te verheffen.
Gedreven door een fundamentele kritiek
op de consumptiemaatschappij, zoeken
de situationisten naar manieren om
het gestructureerde dagelijkse leven
radicaal om te gooien en het als een
spel te herintroduceren. Hun theorieën
worden hard gemaakt met manifesten,

Ê Vincent Meessen, ‘Chaosmos’,

2016, © Mu.ZEE Oostende

pamfletten, films, slogans en publieke
acties. De situationisten propageren de
revolutie en het hoeft niet te verwonderen
dat hun ideeën mee aan de basis liggen
van de opstanden in mei 1968.
De aanpak van deze groepering en de
weerklank ervan op de hedendaagse
samenleving inspireren Vincent Meessen
en Samson Kambalu om hun werk samen
te brengen in ‘History without a Past’.
Samson Kambalu (°1975, Nchalo
Malawi – woont en werkt in Oxford)
is onderzoeker, auteur, filmmaker en
vooral ook beeldend kunstenaar. De
films of beelden die hij creëert, deelt hij
onbaatzuchtig online. Voor zijn films of
beelden haalt hij inspiratie uit Malawi,
waar een sterke Nyaucultuur heerst die
‘het schenken’ centraal stelt. Daarin

Ê Samson Kambalu, ‘The Last Judgement’,

2015, © Mu.ZEE Oostende

ziet hij parallellen met de internationale
situationisten.
Vincent Meessen (°1971, Baltimore V.S.
– woont en werkt in Brussel) zoekt naar
vergeten of verdrongen episoden uit ons
collectieve koloniale verleden. In zijn multidisciplinaire installaties en video’s zoomt
hij in op de minder zichtbare figuren in de
geschiedschrijving en opent zo nieuwe
perspectieven op onze kijk daarop.
Meessen en Kambalu nodigen ons uit om
te (ver)dwalen in het verleden en terug
te koppelen naar het heden. Onderweg
leren we een aantal boeiende figuren
kennen, van wie de betekenis wordt
herschreven naargelang de dialoog die
ze met elkaar en met ons als bezoeker
aangaan.

Lezing
ANNE ADRIAENS-PANNIER OVER
SPILLIAERT IN LONDEN EN PARIJS
27.06.2020, 14 uur, Mu.ZEE, 3de verdieping
Op 27 juni 2020 geeft Spilliaertexpert Anne Adriaens-Pannier
om 14 uur een lezing in Mu.ZEE, in het zaaltje op de derde
verdieping. Zij vertelt ons meer over de twee internationale
Spilliaerttentoonstellingen, de eerste vanaf februari 2020 in
Londen en de tweede vanaf juni 2020 in Parijs.
Ê Anne AdriaensPannier

Ê Spilliaert, ‘De Windstoot’, 1904
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Ê Constant Permeke, ‘Oostendse

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
(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), op
22 februari 2014, op 8 augustus 2016 en op 9 november 2016.
Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van Vrienden der
Musea van België” en bij de “Cultuurraad Oostende”.

visser’, 1912, olieverf op doek,
127,5 x 79 cm, 148,5 x 100 x
5 cm (met kader), Inv. K000126
Mu.ZEE

Het olieverfschilderij ‘Oostendse
visser’ dateert uit 1912, het jaar
dat Constant Permeke (Antwerpen
1886 - Oostende 1952) op 25 juni
1912 trouwde met Maria Delaere
uit Poperinge. Het koppel vestigde
zich in de Vuurtorenwijk, te midden
van het harde, maar sociaal aan
elkaar gehechte vissersvolk. Léon
Spilliaert was zijn naaste buur. De
twee wisselden die jaren artistiek gezien veel uit. Hier brak de bezieling
door en ontstond ook het Permekiaanse expressionisme: doffe
tonaliteit, brutale vormgeving en gedurfde vervormingen komen samen
tot expressieve kracht en passie en brengen zo de kunst tot leven. Hij
creëert archetypes met een monumentale, universele uitstraling, zoals
deze Oostende visser. De ruwe contouren worden met de dikke kwast
aangebracht. Het is Permekes vorm van postkubisme.
Martine Meire,
directeur

Maatschappelijke zetel: p.a. Jacques Mertens, voorzitter
Leon Spilliaertstraat 83, 8400 Oostende
iedere dag open
van 9.00u tot 23.00u
keuken open tot 23.00u

Secretariaat: Johan Van Roose,
Romestraat 11, 8400 Oostende
johan.vanroose@muzee.be of 0497 59 55 76

Hendrik Serruyslaan 18 A
8400 Oostende

Penningmeester: Joël Nieuwenhuyse,
jnieuwenhuyse@telenet.be

Reservaties & info
0496 25 84 88
cultuurcafe@degrotepost.be

Bankrelatie Vrienden Mu.ZEE
p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende
IBAN: BE16 0012 0908 3374, BIC: GEBABEBB

N.V.

Verzekeringsadviseurs
Alle verzekeringen
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Alfons Pieterslaan 90-92
8400 Oostende
Tel. 059 70 40 54
Fax 059 70 67 72
a.vanschoote@vanschoote.be

