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Editoriaal

GELUKKIG 2021! 

Beste Vrienden van Mu.ZEE,

2020 was niet alleen een eigenaardig, maar ook een uitzonderlijk 
en vervelend jaar. Alle mooie plannen vielen in duigen door die 
bijna niet te beheersen coronacrisis. Ik hoop dat deze crisis bij 
ieder van u en bij uw naaste familie, vrienden en kennissen geen 
pijnlijke ervaringen of verliezen heeft verwekt. Blijft dat het voor 
iedereen een bijzonder moeilijk jaar geweest is. 

Voor kunst- en cultuurverenigingen was het onmogelijk om het 
ontworpen programma uit te voeren. Ook onze vriendenkring 
heeft het mooie programma dat voor 2020 – het jaar van onze 
dertigste verjaardag, waarin wij namens alle Vrienden een werk 
van Léon Spilliaert aan Mu.ZEE konden schenken – gepland was, 
slechts zeer ten dele kunnen verwezenlijken. Wij hopen dat onze 
secretaris hierover verslag zal kunnen uitbrengen in de algemene 
vergadering van 2021, onder alle voorbehoud in de maand mei. 

Toch hebben wij een aantal alternatieven kunnen uitwerken 
voor activiteiten die niet konden doorgaan en denken hierbij 
aan ‘Behind the glass’ en aan het alternatief bezoek aan het 
atelier van kunstenaar Jacky De Maeyer. Vanzelfsprekend was 
het aantal deelnemers beperkt, maar wij hopen in 2021 onze 
bijeenkomsten met zoveel mogelijk Vrienden te kunnen hervatten. 
Voor kleine ‘clusters’ waren Mu.ZEE, de Venetiaanse Gaanderijen 
(Over Permeke – Met de klankkleur van een basviool) en het 
Stadsmuseum tijdens de zomermaanden toegankelijk. 

Wij denken met enige fierheid aan het feit dat wij, vooral via ons 
tijdschrift Pro Luce, erin geslaagd zijn het contact met onze leden 
te bewaren en wellicht zelfs te verstevigen, ook al kan deze 
vorm van aanwezigheid en betrokkenheid vanzelfsprekend geen 
persoonlijk gesprek of aanwezigheid vervangen. In elk geval heeft 

de redactie zich ingespannen om onze leden te signaleren waar 
en hoe kunst- en cultuurgenot te vinden was. De nummers 83, 84 
en 85 van Pro Luce zijn dus van blijvend belang, onder meer om 
de vele websites en aanwijzingen voor virtueel kunstgenieten, die 
erin gesignaleerd worden. 

Bovenstaande herinneringen en grepen uit onze activiteiten in 
een jaar waarvan wij hopen dat het in 2021 slechts een droevige 
herinnering zal zijn, verwijzen naar de inspanningen en de inzet 
die onze bestuursleden hebben opgebracht in 2020. Ik dank hen 
oprecht hiervoor. Dankzij hen hebben wij met u contact kunnen 
houden. De samenstelling van dit bestuur veranderde enigszins 
omdat ons bestuurslid Paul Stevens in de loop van dit jaar ontslag 
heeft genomen. Wij zullen hem ons herinneren als een man met 
bijzonder veel belangstelling voor kunst en cultuur. 

Ons bestuur heeft zich voorgenomen zich volgend jaar met 
evenveel – of nog meer – ijver in te zetten voor onze vereniging, 
met meer dynamisme en wellicht verjonging, zodat wij onze leden 
een goed contact kunnen blijven verzekeren met Mu.ZEE en al 
het schoons dat er – en ook elders in Oostende - geboden wordt.

Ik hoop dat dit alles in de beste omstandigheden kan gebeuren 
voor u, beste leden, die ik hierbij van harte, ook namens ons 
bestuur, mijn beste wensen voor een gezond, vreugdevol en 
gelukkig nieuwjaar aanbied, ook voor al wie u dierbaar is. Hou 
het in alle geval veilig voor u, voor hen, voor uw kennissen en 
vrienden, voor iedereen. 

Jacques Mertens
voorzitter

ACTIVITEITEN

Met oprechte bezorgdheid voor de gezondheid en het welzijn van onze leden omwille van de verdere verspreiding van de 
pandemie waren wij verplicht om alle activiteiten in het najaar 2020 te schrappen. Maar niet getreurd, we plannen deze 
activiteiten opnieuw in 2021 in de hoop dat het ergste leed dan geleden is en de pandemie is neergeslagen. Achter de 
schermen werken de bestuursleden ondertussen verder aan nieuwe ideeën om het werkjaar 2021 van de Vrienden vorm 
te geven en opnieuw gezond en veilig geraakt te worden door kunst.

Wij gedenken

Op 18 oktober 2020 is Ivan Delanghe over-
leden, de echtgenoot van onze voor malige reis-
leidster en bestuurs lid Sonja Geeraerts

Op 8 september 2020 is Maurits Casier 
overleden, een trouw en aimabel lid van de 
Vrienden van Mu.ZEE. 
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Varia

DE GEVOLGEN VAN COVID VOOR HET VERENIGINGSLEVEN

U hebt al gemerkt dat uw vertrouwde vereniging u niet meer het 
programma kan aanbieden zoals gepland stond. Dat is vervelend 
voor u, voor de organisatoren maar het kan ook een negatief 
effect hebben op langere termijn voor de vereniging.
De Koning Boudewijnstichting geeft jaarlijks een overzicht van de 
financiële gezondheid van het verenigingsleven in de Barometer 
van de Verenigingen. Voor 2020 zijn de resultaten ronduit slecht: 
maar liefst 49% van de verenigingen ziet hun financiële situatie 
achteruitgaan; in 2018 was dat 19%. Een derde ziet geen 
verbetering in het komende jaar. Door de crisis moeten veel 
organisaties hun financiële reserves aanspreken, voor zover 
ze die hebben: 47% doet dit al of is van plan om dat te doen. 
Ondanks dit negatieve plaatje slaagt 90% van de verenigingen 
erin om hun betalingsverplichtingen na te komen.
Subsidies blijven stabiel en zijn de belangrijkste inkomstenbron 
van verenigingen: ze maken 63% uit van de totale inkomsten van 
verenigingen. Een derde van de verenigingen overweegt meer 
subsidieaanvragen in te dienen in de komende twaalf maanden. 
Voor andere inkomsten, waaronder giften van particulieren, 

is de situatie minder rooskleurig. De crisis heeft niet geleid tot 
opmerkelijk meer ontslagen: slechts 15% van de verenigingen 
moest de afgelopen twaalf maanden personeel ontslaan (tegen 
12% in 2018). Een derde van de verenigingen zag echter het 
aantal vrijwilligers met de helft terugvallen.
Ondanks de grote gevolgen voor de gewone werking, geeft het 
verenigingsleven ook blijk van creativiteit en flexibiliteit. Sinds 
maart heeft 42% nieuwe doelstellingen en/of nieuwe activiteiten 
uitgewerkt als antwoord op de crisis. De helft pleegde meer 
overleg dan gebruikelijk met de Raad van Bestuur en werkte 
nauwer samen.

Martine Meire
ondervoorzitter

Bron: www.kbs-frb.be
(laatst geraadpleegd 
op 11/11/2020)

VERNIEUWEN LIDMAATSCHAP 2021

Wij roepen u op om onze vereniging te blijven steunen door uw lid maat-

schap te vernieuwen voor 2021. Ondanks het feit dat in 2020 door corona 

een aantal activiteiten zijn afgelast, doen we ons best om u in 2021 een 

boeiend en veelzijdig programma aan te bieden, met inachtneming van 

de coronamaatregelen.

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) 

UW LEDENVOORDEEL IN 2021

Wat krijgt u nu al?

Jaarlijks is er de Algemene Ledenvergadering (in 2020 op zaterdag 25 

januari) met een gastspreker en/of een feest toespraak door de voorzitter, 

met muzikale omlijsting, receptie en feestmaal. Een ander topmoment is 

de Garden Party in de Venetiaanse Gaanderijen, na een geleid bezoek 

aan de tentoonstelling van dat moment. Dit ontmoetings moment bij 

uitstek kon dit jaar jammer genoeg niet doorgaan wegens corona, zoals 

zoveel andere activiteiten in het verenigings leven. Laten we hopen op 

beterschap in 2021!

En wat bieden wij u nog?

• Ons driemaandelijks tijdschrift Pro Luce, met nieuws over kunst en 

cultuur in Oostende

• Onze museumreizen: dit jaar helaas uitgesteld wegens corona

• Gratis geleide bezoeken in Mu.ZEE, de Venetiaanse Gaanderijen, 

het Stadsmuseum, Het Spilliaert Huis en voortaan ook in het 

Ensorbelevingscentrum, zodra het mogelijk wordt in deze tijden van 

corona

• Bezoek aan privécollecties 

• Gratis atelierbezoeken (onder voorbehoud) 

• Gratis toegang tot alle tentoonstellingen in Mu.ZEE + Permeke-

museum en uitnodiging voor de opening ervan, zodra het weer 

mogelijk wordt… 

• Gratis bijwonen van lezingen in Mu.ZEE of in de Forumzaal van de 

Bibliotheek Kris Lambert.

• Reductie op de toegang tot het Ensorbelevingscentrum: € 8 

i.p.v. € 10/12 (weekend)

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

• 10% korting bij boekhandel Corman

• Deelname aan de Ensorherdenking

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 2021.

Het bestuur
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Varia

PAUL - GUSTAVE VAN HECKE 

Paul-Gustave Van Hecke is bij de Oostendenaars vooral bekend 
omdat hij, samen met zijn vrouw Norine Deschrijver, door Léon 
Spilliaert geportretteerd werd. Dit mooie dubbelportret dateert 
van 1920 en is een van de grootste werken die Spilliaert ooit 
gemaakt heeft en dat in het bezit is van Mu.ZEE. Het meet 
170 x 120 cm en gebruikt gouache, pastelkrijt in Oost-Indische 
inkt op karton.

	Ê Léon Spilliaert, ‘Paul-Gustave Van Hecke en Norine’, 1920

Maar wie zijn nu de personen die geportretteerd worden? 

Hij is een Gentenaar, geboren in 1887 in een werkliedengezin dat 
goede banden had met de toenmalige socialistische voorman 
Edward Anseele. Als Paul-Gustave (later wordt hij Pégé of 
Tatave genoemd) tien jaar is, overlijdt zijn vader. De schooltijd 
van Van Hecke eindigde na het lager middelbaar onderwijs. 
Dankzij Anseele en helemaal in de traditie van de familie ging hij 
rond zijn zestiende aan de slag in de samenwerkende weverij 
Vooruit. Een jaar later stichtte hij de Socialistische Jonge Wacht 
en publiceerde hij in het tijdschrift De Waarheid. Na een conflict 
binnen de redactie verliet hij de politiek en koos resoluut voor een 
schrijvers- en acteurscarrière. Van Heckes leven werd trouwens 
gekenmerkt door talloze carrièrewisselingen. Men zou kunnen 
zeggen dat hij twaalf stielen had, maar daarom had hij nog geen 
dertien ongelukken. Hij bruiste van energie en schreef, acteerde, 
richtte tijdschriften en verenigingen op. 

In 1909 vestigde Van Hecke zich in Sint-Martens-Latem en werd 
er levenslang bevriend met de schilders van de zogenaamde 
tweede Latemse School: Gust de Smet, Frits Van den Berghe en 
Constant Permeke. Nog in 1909 richtte hij samen met André de 
Ridder het tijdschrift De Boomgaard op, dat een opvolger wilde 
zijn van Van Nu en Straks en ook Nederlanders in de redactie had. 

Intussen was Van Hecke journalist geworden voor de Antwerpse 
krant La Métropole en voor De Nieuwe Gazet en ging hij verder 
met het oprichten van allerlei tijdschriften en verenigingen. Behalve 
als journalist bleef hij schrijven als literator en toneelschrijver. Kort 
na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhuisde hij naar 
Brussel, waar hij zich engageerde in de Vlaamse Beweging maar 
ook directeur werd van het Franstalige theater La Bonbonnière. 
Hij ontmoette er Norine Deschrijver met wie hij een – nieuwe – 
relatie aanknoopte en met wie hij later het befaamde eerste grote 
Belgische couturehuis Norine zou oprichten, gevestigd aan de 
Louisalaan 62 in Brussel. Deze zaak maakte beiden rijk.

Na de oorlog schieten kunsttijdschriften uit de grond (o.a. 
Sélection, dat tot 1927 als tijdschrift bleef bestaan, maar dat 
later monografieën over hedendaagse modernisten uitgaf tot 
1933), evenals kunstgalerijen, zoals ‘Sélection, Atelier d’Art 
contemporain’, de galerie die Paul-Gustave van Hecke, André 
de Ridder en Gust de Smet in juli 1920 in Brussel geopend 
hadden. In 1928 richtte hij de galerie L’Époque op, waarvan hij de 
dagelijkse leiding toevertrouwde aan E.L.T. Mesens, bekend als 
dadaïst, aan wie Mu.ZEE enkele jaren geleden een tentoonstelling 
wijdde . Enkele maanden later, in mei 1928, verscheen het eerste 
nummer van  Variétés. Revue mensuelle illustrée de l’esprit 
contemporain, dat bleef bestaan tot april 1930. Variétés was een 
rijk geïllustreerd maandblad waarin aandacht werd besteed aan 
zowat alles wat de toenmalige lezer die mee was met zijn tijd, kon 
boeien. In het eerste nummer vinden we bijvoorbeeld een Franse 
vertaling van Van Ostaijens ‘Alpenjagerslied’ (met tekeningen 
van  James Ensor  en Joseph Cantré). Hopelijk kunnen wij de 
Vrienden in een volgend nummer van Pro Luce verder kennis 
laten maken met dit tijdschrift, waarover van november 2018 tot 
februari 2019 een mooie tentoonstelling werd gehouden met een 
zeer waardevolle catalogus. In Variétés blijkt duidelijk Van Heckes 
belangstelling voor nieuwe kunstuitingen als film en fotografie. 

De economische crisis van de jaren 30 verplichtte Van Hecke zijn 
legendarische kunstverzameling van de hand te doen om Couture 
Norine van het faillissement te redden. In 1931 ging hij werken 
voor de Gentse socialistische krant Vooruit, waar hij belangrijke 
vernieuwingen invoerde zoals de rubriek ‘Geestesleven’ in 1933. 
In 1938 werd hij hoofdredacteur, maar hij werkte niet mee aan 
de oorlogseditie van de krant. In 1943 begon hij te werken voor 
Angèle Manteau en trachtte hij zijn inkomsten aan te vullen met 
de verkoop van schilderijen van Magritte, Permeke en Gust 
De Smet. 

Na de oorlog toonde Van Hecke vooral belangstelling voor cinema 
en filmprogrammatie. Begin jaren 60 trok hij zich meer en meer 
terug uit het openbare leven, mede om gezondheidsredenen. 
Hij overleed in Elsene op 23 februari 1967. Zijn biograaf Manu 
Van der Aa karakteriseert hem als kunstpaus, modekoning en 
salonsocialist, maar gaat hierdoor voorbij aan zijn schrijverstalent 
en literaire betekenis. Het loont de moeite om ook daarop in te 
gaan.

Jacques Mertens
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Hier woonde… Raoul Servais

Net als voor Maurice Boel 
hangt er voor Raoul Servais (° 
1928) in de Vlaanderenstraat 
25 een plaquette aan de gevel 
van de residentie Magereslo 
(zie Pro Luce nr. 80, p. 4). 
Dat komt omdat Raoul 
Servais na zijn studie aan de 
Gentse Academie bij Maurice 
Boel introk in diens atelier. 
Daar beoefenden ze hun 
gemeenschappelijke passie 
voor filmisch experimenteren. 
Maurice Boel had na WO II 
de Filmclub van Henri Storck 
nieuw leven ingeblazen en zo 
Raoul Servais leren kennen, 
die zich trouwens in 1953 
met zijn jonge gezin eveneens 
in de Vlaanderenstraat 25 
kwam vestigen, op de vierde 
verdieping. Raoul Servais 

groeide op in de voor hem mysterieuze stad Oostende waar zijn 
ouders in een voormalig 18de-eeuws hotel een porseleinwinkel 
hadden en waar het huis van Ensor met de vele maskers hem 
intrigeerde. Ensor was voor hem een soort Sinterklaas, met zijn 
indrukwekkende witte baard. “Op straat sprak hij altijd lang met 
mijn moeder, een bijzonder mooie vrouw.” Van zijn vader erft hij 
de liefde voor de film, waardoor hij al op zeer jeugdige leeftijd 
beslist dat hij later tekenfilms wil gaan maken.

Als de Duitsers op 10 mei 1940 België binnenvallen, wordt 
Oostende gebombardeerd en verliezen zijn ouders have en 
goed. Gedwongen om naar het binnenland uit te wijken, belandt 
de familie Servais in Gent, waar Raoul zich na een moeizame 
middelbare studie inschrijft aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (KASK), afd. Sierkunst. Daar voelt hij zich als 
een vis in het water en knutselt hij met de hulp van een leraar 
en een paar medestudenten van een sigarenkistje zijn eerste 
camera in elkaar. Na zijn legerdienst en een kort verblijf in 

Groot-Brittannië assisteert hij René Magritte in 1953 bij diens 
muurschilderingen in het Casino van Knokke. Ondanks hun 
vele conflicten zal Servais toch beïnvloed worden door Magritte 
en blijven balanceren tussen expressionisme, surrealisme en 
magisch realisme.

Als overtuigd socialist tekent Raoul Servais een Geschiedenis 
van de Belgische Werkliedenpartij en werkt hij voor de kranten 
Vooruit en Le Peuple. Voor de Expo ’58 krijgt hij van de stad 
Oostende de opdracht om het Oostends paviljoen te decoreren.

Als hij in 1960 als leraar Sierkunst aan het KASK gaat werken, 
kan hij eindelijk zijn eerste animatiefilm De valse noot afwerken, 
waarvoor hij in 1963 de eerste prijs behaalt op het Festival van 
Antwerpen. Zijn vernieuwende productie Chromofobia (1966) 
wordt onder andere bekroond met de Primo Premio op het 
Internationaal Filmfestival van Venetië. Zijn volgende animatiefilm 
Sirene (1968) opent voor hem de deuren in de VS en zeker in Iran, 
waar keizerin Farah Diba hem zelfs aanbiedt een animatieschool 
op te richten, wat Raoul Servais beleefd afwijst. Daarna rijft 
Servais vele internationale prijzen bijeen. Operation X-701 
(1971), een aanklacht tegen de oorlog in Vietnam, behaalt de Prix 
Spécial du Jury op het Festival van Cannes. Met Harpya (1979) 
wint hij er zelfs de Gouden Palm. Taxandria (1994) wordt zijn 
eerste langspeelfilm, een project dat hem uiteindelijk vijftien jaar 
bloed, zweet en tranen zal hebben gekost. Nachtvlinder (1998) 
brengt hem terug naar het ambachtelijke, naar de magische 
wereld van Paul Delvaux. Deze film zal worden bekroond met 
de Grand Prix en de Prijs van de Internationale Filmkritiek op het 
Festival van Annecy.

In Oostende krijgt hij in 2018, als cadeau voor zijn 90ste 
verjaardag, een eigen vleugel toegewezen in Mu.ZEE. Daarover 
zegt Raoul Servais: “Mijn werken naast de schilderijen van Ensor 
en Spilliaert, twee artiesten die ik zo bewonder! En dan nog in 
mijn geboortestad. Ik koester mooie herinneringen aan mijn jaren 
voor de oorlog. Die prachtige Victoriaanse stijl waarin Oostende 
baadde, die kosmopolitische sfeer.” 

Femke Simonis

TERUGBLIK OP HET ALTERNATIEF VOOR HET ATELIERBEZOEK 

Op zaterdag 14 november 2020 kon het geplande atelierbezoek 
bij beeldhouwer Jacky De Maeyer alweer niet doorgaan wegens 
corona. Maar... Jacky De Maeyer had een mooi alternatief in 
petto. Aan zijn voordeur reikte hij alle ingeschreven Vrienden 
twee exemplaren uit van zijn monografie, één voor het lid zelf en 
één om aan een ander cadeau te geven met Kerst of Nieuwjaar. 
Als dank voor deze mooie geste ontvingen de kunstenaar en 
zijn vrouw een fles wijn van het bestuur. In betere tijden zullen 
we nog eens proberen om een atelierbezoek te organiseren bij 
Jacky De Maeyer: derde keer, goede keer? (FS)

	Ê Voorzitter Jacques Mertens  
met beeldhouwer Jacky De 
Maeyer en zijn vrouw Claudine.

	Ê Femke Simonis overhandigt een 
fles wijn namens het bestuur. 

Atelierbezoek
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De keuze van… Bart Plasschaert

Als schepen van Cultuur en lid van de Raad van Bestuur had ik 
het geluk reeds een aantal keer het depot van Mu.ZEE te mogen 
bezoeken. Ik moet toegeven, het voelde telkens aan als een 
klein snoepgraag kind dat een enorm depot vol rekken en dozen 
lekkers mag betreden.

Je eerste reactie is dan om al dat moois aan te raken. Maar 
telkenmale zorgt Barbara de Jong, hoofd behoud en beheer, 
ervoor dat alles veilig gebeurt. Kijken mag, …. aankomen niet!

Hieronder een korte weergave van een wandeling in het walhalla 
van de beeldende kunst.

De kunstcollectie van Mu.ZEE is samengesteld uit de werken in 
eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Oostende, 
aangevuld met de recente aankopen door Mu.ZEE zelf. Alles 
samen gaat het om meer dan 7.500 kunstobjecten.

Sinds 2015 heeft de collectie een onderkomen gevonden in het 
vernieuwde depot van Mu.ZEE. Dit moest uitgebreid worden om 
ook de collectie van de Stad Oostende te kunnen onderbrengen. 

Dit nieuwe professionele depot bevindt zich in het museum 
en beantwoordt aan de strengste eisen op het gebied van 
veiligheid en klimaatbeheersing. De klimaatinstallatie in het 
depot, opgedeeld over tien compartimenten, staat volledig los 
van de acclimatisatie in de rest van de tentoonstellingszalen. De 
klimatologische omstandigheden worden gecontroleerd via een 
onafhankelijk en draadloos systeem van dataloggers. 

	Ê Barbara de Jong 

De toegang is beperkt tot de depotbeheerder, de afdeling behoud 
en beheer en de technische dienst. De standplaatsen van de 
werken worden nauwkeurig geregistreerd in de collectiedatabank 
met behulp van barcodes die gescand kunnen worden met een 
iPhone of iPad. 

	Ê Lift 

De kunstwerken zijn vooral naar formaat en type object zo 
efficiënt mogelijk in het depot geplaatst. Zo werden de ruimtes 
voorzien van schilderijrekken, ladenkasten voor werken op 
papier en rekken voor driedimensionaal werk. 

	Ê Ladenkasten, rekken voor driedimensionaal werk en schilderijrekken

Topstukken en belangrijke werken worden centraal in het depot 
bewaard omdat deze zone, zowel klimatologisch als naar veilig-
heid en risicoanalyse, de beste plaats is.

	Ê Kamer bovendruk 
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Naast de bewaarruimten zijn er ook enkele speciale locaties. 
Zelfs voor de coronaperiode installeerde Mu.ZEE reeds 
quarantaineruimtes. Zo is er een geïsoleerde ruimte waar werk 
van Jan Fabre met opgezette kevers wordt bewaard. Het is een 
werk dat gevoelig is voor aantasting door insecten. Deze ruimte 
is met een gasdichte deur gescheiden van de overige ruimtes in 
het depot en staat lichtjes onder bovendruk, zodat insecten er 
zeker niet binnen kunnen komen. 

Daarnaast is er een tweede quarantaineruimte maar nu onder 
een lichte onderdruk. Deze ruimte is bedoeld om objecten, 
aangetast door insecten of door schimmel, in quarantaine te 
kunnen plaatsen. De onderdruk zorgt ervoor dat er zeker geen 
insecten kunnen ontsnappen en de rest van de collectie kunnen 
besmetten. De ruimte heeft een afzonderlijk aangestuurde 
klimaatkast. Hierdoor kan het klimaat specifiek in deze ruimte 
worden bepaald en aangepast. Dit is erg nuttig bij calamiteiten 
om bijvoorbeeld werken die nat zijn geworden, langzaam te 
laten drogen. Deze quarantaineruimte is ook voorzien van een 
spoelknop, zodat na behandeling met producten deze niet in de 
ruimte blijven hangen door de onderdruk.

Het depot is enkel bedoeld om kunstobjecten te bewaren. 
Verpakkingen zoals transportframes en kisten, sokkels, vitrines, 
folders, affiches, enz. worden elders geplaatst. 

	Ê Archief

	Ê Archief

Voor de bibliotheekcollectie is er een afzonderlijk geklimatiseerd 
en beveiligd depot op de derde verdieping, het archief bevindt 
zich in een ruimte op tussenverdieping 1A. 

Ziezo ik hoop dat u hiermee een klein inzicht hebt gekregen in 
het Mu.ZEE-depot. Ik ben ervan overtuigd dat alle kunstwerken 
er in de beste omstandigheden bewaard worden. En dat geldt 
ook voor de kunstwerken die de Vrienden van Mu.ZEE aan het 
museum geschonken hebben.

	Ê Barbara de Jong en Bart Plasschaert met een werk dat geschonken 
werd door de Vrienden.

Deze aquarel van Léon Spilliaert zal begin volgend jaar ingelijst 
worden en opgenomen in een collectiepresentatie.

Stadsmuseum

OOSTENDE EN HET KONINGSHUIS

Waar: Stadsmuseum, Langestraat 69, 8400 Oostende
Wanneer: van 17 oktober 2020 tot 2 mei 2021

Oostende heeft een lange geschiedenis met het koningshuis. 
De tentoonstelling toont het enthousiasme van de Oostendse 
bevolking tijdens blijde intredes, bij officiële en onverwachte 
bezoeken van leden van de koninklijke familie. Met bijzondere 
aandacht voor Louise-Marie d’Orléans (1812-1850), onze eerste 
koningin, die voor haar gezondheid in de woning, Langestraat 
69 (nu Stadsmuseum) verbleef en er ook overleed. Er wordt 

aandacht besteed aan de straten, 
pleinen, monumenten, gebouwen en 
parken met betrekking tot het konings-
huis. De tentoon stelling werd samen-
gesteld door de Koninklijke Oostendse 
Heem- en Geschied kundige Kring 
De Plate met materialen uit de eigen 
collectie. 

	Ê Koning Boudewijn in Oostende
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Beaufort: de blijvers

ANNE EN PATRICK POIRIER:  
AQUA SCIVOLO 
(Gegalvaniseerd staal, 2100 x 615 x 320 cm) 
BEAUFORT 2003

Anne en Patrick Poirier zijn Franse beeldhouwers die als 
kunstenaarsechtpaar samenwerken. Ze zijn vooral bekend 
geworden als conceptuele kunstenaars die het culturele verleden 
willen bewaren tegen het vergeten. Ze zijn geboren tijdens WO 
II (1942) en groeiden op te midden van dorpen, steden en 
gemeenschappen die door de bombardementen en invasies 
geruïneerd werden. Ze omschrijven zichzelf graag als een 
tweeling die bij de geboorte gescheiden en later weer verenigd 
werd. Ze ontmoetten elkaar voor een schilderij in het Louvre. Al 
meer dan dertig jaar is architectuur hun inspiratiebron, zowel de 
klassieke als de hedendaagse. Overal waar ze werken, spelen ze 
in op het culturele erfgoed dat ze aantreffen .

Voor de eerste editie van Beaufort maakten ze een monumentaal 
werk dat verwijst naar de nabijgelegen Duinenabdij, een van de 
rijkste en machtigste kloosters van het middeleeuwse Europa. 
De abdij werd gesticht in 1138 en was toen de grootste abdij in 
Vlaanderen. Het grondplan van de kerk werd verticaal geplaatst 

en was het uitgangspunt voor een stalen constructie die ook als 
uitkijkpost fungeert. Er zitten twee wenteltrappen in die naar een 
platform voeren vanwaar je een mooi uitzicht hebt.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de constructie 
twee glijbanen te bouwen die op het strand eindigen, maar dat 
voorstel werd afgekeurd en is dus nooit gerealiseerd .

	Ê Anne en Patrick Poirier, 
‘Janus’, 2018 

Een van de laatste beeldhouwwerken van Anne en Patrick Poirier 
is ‘Janus’, een zelfportret uit 2018.
 
Lieve Malfroot

Venetiaanse Gaanderijen

DROOGVIS, SLIJK EN ALGIPAN 
VLAAMSE MEESTERS VAN DE CROSS

In de Venetiaanse Gaanderijen komt 
naar aanleiding van het WK Veldrijden 
(op 30 en 31 januari 2021) in Oostende 
een tentoonstelling die ons Vlaams 
wielererfgoed in de kijker plaatst. De 
tentoonstelling ‘Droogvis, slijk en Algipan – 
Vlaamse meesters van de cross’ brengt u 
regelrecht naar de feest tent in het midden 
van het parcours en neemt u mee in het 
zog van de aller grootste veld rijders. U 
bevindt zich tussen het applaus van de 
duizenden supporters die hun helden 
vooruit schreeuwen, omgeven door 
levens grote en unieke foto’s gemaakt door 
de beste wieler fotografen. Ze geven u een 
unieke kijk achter de schermen en tonen de 
mens achter de bemodderde truitjes van 
veld rit helden zoals Roland Liboton, Sven 
Nys en Wout van Aert. Tijdens de expo 

proeft en ruikt u de cross: rennerszweet 
en droogvis, moddersporen en Algipan 
(de typische warme zalf die coureurs met 
hopen smeren). We laten ons moeiteloos 
meevoeren door de traditie en emoties in 
de mooie wereld van het veldrijden. 

U kunt de expo van 19 december 
tot 16 mei 2021, van woensdag 
tot zondag bezoeken van 14.00 
tot 17.00 uur. Op zondag ook 
van 10.00 tot 12.00 uur. Vooraf 
online inschrijven is verplicht via 
www.oostende.be/cross. De 
Vrienden genieten het gereduceerde 
toegangstarief van 1,50 euro.

Martine Meire
ondervoorzitter
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	Ê Prof. Blanchardlaan, dijk ter hoogte van 'Ster der Zee', Koksijde
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Varia

VIRTUEEL NAAR HET MUSEUM

Nu alle musea de deuren hebben gesloten hoeft u allerminst 
cultuurhonger te lijden. Thuis, vanuit uw zetel met een kopje 
koffie kunt u genieten van prachtige werken in wereldbefaamde 
musea. En u hoeft er helemaal niet voor aan te schuiven!

Een greep uit het online aanbod

In het wereldwijde kunstproject van Google vindt u collecties van 
honderden musea: artsandculture.google.com. U kunt virtueel 
rondwandelen in het Van Goghmuseum in Amsterdam, het 
Museum of Modern Art in New York, Musée d’Orsay in Parijs, het 
Getty in Los Angeles, het Uffizi in Firenze, … De lijst is eindeloos 
en de collecties uitermate boeiend.

Befaamde musea presenteren zich digitaal: u kunt rond-
struinen in het British Museum (britishmuseum.org/collection), 
genieten van de eindeloze collectie van de Vaticaanse musea 
(m.museivaticani.va) of het gigantische Metropolitan Museum of 
Art in New York (metmuseum.org/art/online-features) en dichter 
bij huis in Nederland het Kröller-Muller (krollermuller.nl/zoeken-
in-de-collectie), het Rijksmuseum in Amsterdam (rijksmuseum.
nl/nl/rijksstudio) en het Mauritshuis in Den Haag (mauritshuis.nl).

Velen kregen niet de kans om fysiek onze Oostendse groot-
meester Léon Spilliaert te bewonderen in Londen. De grote 
tentoonstelling met werk van Léon Spilliaert in de Londense 
Royal Academy of Arts kunt u helemaal thuis bekijken dankzij 
een 360 graden-tours via www.klara.be/leon-spilliaert-londen.

Vele musea tonen niet alleen hun collectie, maar ze organiseren 
ook online discussies, gesprekken, rondleidingen, … Zeker 
de moeite waard zijn de online events van het Metropolitan in 
New York!

U kunt ook zelf creatief aan de slag gaan

De Londen Drawing Group creëerde een workshop Painting 
with Scissors. Het Londense kunstcollectief gidst u via een 
weblink door de wondere wereld van de Franse kunstschilder 
Henri Matisse, waarbij u uw eigen werk creëert met behulp van 
een schaar, papier en wat natuurlijke materialen zoals bladeren 
en bloemen. Er toonden via Facebook intussen al 1,8 miljoen 
mensen interesse! www.londondrawinggroup.com.

Houdt u van puzzelen? Dan is het initiatief van de Belgische 
illustrator Brecht Vandenbroucke iets voor u. Hij puzzelde 
een leuke zoekplaat ineen waarop hij 's werelds bekendste 
surrealisten samenbracht. Ontdek op deze puzzel van duizend 
stukjes het werk van onder meer Kahlo, Man Ray en Magritte. 
Ceci n'est pas un puzzle! www.stadleest.be

	Ê The Dream 
of Surrealism 
(18 euro)

U merkt het, in deze donkere tijden brengt ook kunst een 
lichtpuntje in ons leven. Veel kijkplezier!

Martine Meire
ondervoorzitter

Varia

TERUGBLIK ‘BEHIND THE GLASS’ 

Op zaterdag 26 september 2020 kon de geplande geleide 
wandeling langs het kunstparcours ‘Behind the glass’ niet 
doorgaan wegens de zware storm Odette. ‘Behind the glass’ 
was een project dat de Vrienden van Mu.ZEE tijdens de Maand 
van de Vrije Tijd hadden uitgewerkt (meer info in Pro Luce nr. 84, 
p. 6-7): een wandeling langs de vensters waarin de deelnemende 
Oostendse kunstenaars hun kunstwerk(en) hadden uitgestald. 

De route was vastgelegd in een digitale kaart (hierbij nog eens 
afgedrukt), waarop wie wilde, het kunstparcours individueel kon 
afleggen tussen 1 en 30 september 2020. Maar speciaal voor 
de Vrienden van Mu.ZEE had het bestuur een geleide wandeling 
gepland die door de storm moest worden afgelast. Om u toch 
nog een beeld te geven van de geëxposeerde werken, volgt op 
p. 10 een overzicht. (FS)
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Varia

VRIENDEN OOSTENDE

BEHIND THE GLASS MAAND VAN DE VRIJE TIJD SEPTEMBER 2020

1. Start Duinenkerkje 
→ Dorpstraat, Mariakerke  
(gratis parkeergelegenheid) 

2. Martine Vyvey Madeliefjeslaan 64  
→ Nieuwpoortsesteenweg, halte Drie Platanen  
→ neem bus 6 tot halte Heilig Hartlaan 

3. Maaike Leyn Sportstraat 16  

4. Marc Galle Frans Musinstraat 19 
→ Nieuwpoortsesteenweg  
→ Petit Paris 

5. Mie Ghesquiere Edmond Laponstraat 6  
→ Alfons Pieterslaan 

6. Yves Velter Filip Van Maestrichtplein  
(Sint-Jozefkerk) 

7. Ron Van de Vyver Peter Benoitstraat 26  
8. J&B Jadot & Barbier Plantenstraat 65 
9. Hans Defer Plantenstraat 78 
10. Mieke Drossaert Zwaluwenstraat 123 
11. Werner Watty Stuiverstraat 200 
12. Matthieu Lobelle Leffingestraat 227 

1

2

3
4

5

6

7

89

10

11

12

	Ê Martine Vyvey, Madeliefjeslaan 64 (links) en Maaike Leyn, Sportstraat 16 
(rechts)

	Ê Marc Galle, Frans Musinstraat 19

	Ê Mie Ghesquiere, Edmond Laponstraat 6

	Ê Yves Velter, Filip Van Maestrichtplein

	Ê Ron Van de Vyver, Peter Benoitstraat 26

	Ê Hans Defer, Plantenstraat 78

	Ê Mieke Drossaert, Zwaluwenstraat 123

	Ê J&B Jadot-Barbier, Plantenstraat 65 (links) en Matthieu Lobelle, 
Leffingestraat 227 (rechts) 

	Ê Werner Watty, Stuiverstraat 200
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Het Spilliaert Huis

‘NU OF NOOIT !’ DE GROTE VERWACHTINGEN  
VAN LÉON SPILLIAERT VOOR HET JAAR 1921 
27.03.2021 – 06.06.2021 
GASTCURATOR: LIEVEN VAN DEN ABEELE

Op 28 juli 1921 is Léon Spilliaert (1881-1946) veertig jaar 
geworden. Sinds april 1917 woont hij met zijn twaalf jaar 
jongere vrouw Rachel in Brussel, waar op 15 november 1917 
Madeleine geboren werd. Tekeningen van moeder en dochter 
of afzonderlijke portretjes van Madeleine maken duidelijk dat 
het familieleven en vooral zijn drie jaar oude dochtertje in zijn 
gevoelsleven een belangrijke plaats innemen.

In het ‘Zelfportret in blauw pak’ uit 1921, zien we een kunstenaar 
die op dat moment reeds een aanzienlijk oeuvre heeft opgebouwd 
en zijn toekomst recht in de ogen kijkt. Naast zijn geliefkoosde 
medium, het kleurkrijt, heeft hij ook met aquarel en gouache 
een eigen stijl ontwikkeld. Met zijn deelname aan de Biënnale 
van Venetië in 1920, krijgt hij officiële erkenning. In eigen land 
wordt hij uitgenodigd om deel te nemen aan wat een van de 
belangrijkste avant-garde avonturen van België zal worden. Met 
zijn toetreding tot Sélection en wat later tot Le Centaure, hoopt 
hij zijn internationale doorbraak te verzekeren.

Op 1 januari 1921 richt Léon Spilliaert aan Henri Vandeputte, 
zijn goede vriend en dichter, een schrijven dat leest als een 
ambitieuze nieuw jaars brief.
“ Mon bien cher ami, Ook ik ondervind met hetzelfde plezier het 
tot stand komen van een nieuw oeuvre. Ik ben ervan overtuigd 
dat een sterk werk altijd zijn publiek bereikt. Het grote geluk 
bestaat erin om het onmiddellijk te bereiken en niet vijfhonderd 
jaar na zijn dood. (…) Laat ons hopen dat we ons publiek zo 
snel mogelijk bereiken, zodat we in vreugde en vrede onze 
oude dagen kunnen beleven, omringd door bewondering en 

liefde. Zowel voor u als voor mij staan de hoogdagen er aan te 
komen. Maintenant ou jamais. (…) We zijn bijzonder ambitieus 
en ongelofelijk trots.”

De goede voornemens van Léon Spilliaert zijn duidelijk: het 
is nu of nooit. Het nieuwe jaar wordt het jaar van de grote 
verwachtingen. Tegelijkertijd is het jaar 1921 ook het jaar van het 
experiment. Nooit voorheen heeft Spilliaert zoveel verschillende 
technieken door elkaar gebruikt. Nooit voorheen heeft hij – 
zoals het een echte ‘schilder’ past – zoveel olieverfschilderijen 
gemaakt. En wat zijn motieven betreft is hij, bij ontstentenis 
van de zee – ook al gaat hij elke zomer getrouw terug naar zijn 
Oostende – genoodzaakt om nieuwe onderwerpen op te zoeken 
en fantasierijke taferelen te bedenken.

Mu.ZEE

Sinds de zomer van 2020 heeft Mu.ZEE een nieuwe website. 
Ontdek het via www.muzee.be. U kan er gras duinen in de vele 
activiteiten, projecten, tentoon stellingen en in de vaste collectie. 
Probeer bijvoorbeeld eens de virtuele wandeling door de tentoon-
stelling Trance Action, waarbij curator Ilse Roosens en studente 
Sofie Dierickx u digitaal meenemen in de museum zalen. 

Ga ook eens kijken naar de social 
media van Mu.ZEE. Op Face  book 
en Insta gram worden dagelijks leuke 
weetjes gepost over de kunstenaars 
uit de collectie en de tijdelijke tentoon-
stellingen. Elke dag krijgen Léon 
Spilliaert, James Ensor en Constant 
Permeke een eigen podium. Op dit 
moment zijn ook de kunstwerken uit 
de tentoonstelling Trance Action aan 

de beurt en na Nieuwjaar vele andere kunstwerken uit de collectie. 
Wist u trouwens dat Mu.ZEE sinds september uitgebreide 
audiogidsen heeft gelanceerd bij de Ensor- en Spilliaertvleugel? 
Vanaf december worden deze fascinerende hoorverhalen bij de 
kunstwerken van de Oostendse grootmeesters stukje bij beetje 
gepost. Geniet van een artistieke onderdompeling in de kunst 

van James Ensor en Léon Spilliaert, 
gewoon van bij u thuis! 

Wilt u op de hoogte gehouden worden 
van alle nieuwtjes van Mu.ZEE en het 
Permekemuseum? Schrijf u dan ook 
in op de vernieuwde nieuwsbrief. Een 
link om in te schrijven vindt u terug 
op de startpagina. De webshop met 
leuke eindejaarsideetjes blijft gewoon 
open tijdens de sluitingsperiode!

	Ê Léon Spilliaert, ‘Zelfportret in blauw pak’, 1921
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iedere dag open  
van 9.00u tot 23.00u 
keuken open tot 23.00u 

Hendrik Serruyslaan 18 A 
8400 Oostende 

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

Lidmaatschap

Jeugd (tot 22 jaar): 15 euro 
Individueel lid: 28 euro 
Gezin, samenlevingstarief: 45 euro 
Steunend lid: 50 euro 
Beschermend lid: 150 euro  
Inlichtingen bij de penningmeester Joël Nieuwenhuyse (tel. 059 80 30 61) 

Redactieraad

Jacques Mertens (voorzitter), Willy Bosschem, Johan De Vylder,  
Martine Meire, Valère Prinzie, Femke Simonis (redactiesecretaris).

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de door hen getekende bijdrage.

Logo en emblemata: Willy Bosschem

Druk:  Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende 
T 059 33 33 99, info@lowyck.com

Fotoverantwoording: Valère Prinzie

Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1990 
(Nr. 11538) en aangepast in het nr. van 15 juli 1999 (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”.

 
Maatschappelijke zetel: p.a. Jacques Mertens, voorzitter 
Leon Spilliaertstraat 83, 8400 Oostende

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

Penningmeester: Joël Nieuwenhuyse, jnieuwenhuyse@telenet.be

Bankrelatie Vrienden Mu.ZEE 
p.a. Albatrosstraat 10, 8400 Oostende 
IBAN: BE16 0012 0908 3374, BIC: GEBABEBB 
Ondernemingsnummer: 0443073531

Het Ensorbelevingscentrum

Op 14 juli opende ‘ons’ Ensorhuis 
opnieuw de deuren, gerenoveerd en 
op gepoetst, en aan gevuld met een 
heus interactief belevings centrum. De 
nieuwe vleugel met ingang op de hoek 
Vlaanderenstraat-Van Iseghemlaan, 
geeft de bezoekers extra inzicht in de 
complexe leef wereld van James Ensor, 
met zijn maskers, zijn aandacht voor erf-
goed en zijn huis genoten. U vindt er ook 
een kaart met daarop de verspreiding 
van zijn werken over de wereld en 
dan blijkt dat de werken van onze stadsgenoot mondiaal in musea 
vertegenwoordigd zijn. Interessant is ook de tentoonstellings ruimte 
waar ons erelid Xavier Tricot twee keer per jaar thema tentoon stellingen 
rond James Ensor samenstelt. De allerkleinsten beleven de leefwereld 
van James Ensor op een fijne, speelse wijze, op hun maat. Met de hele 
familie kunt u bovendien de stad verkennen door de ogen van Ensor in 
een interactieve stadswandeling.

Interessant voor onze vereniging is dat u, als lid van de Vrienden 
Mu.ZEE, op vertoon van uw lidkaart het gereduceerde toegangstarief 
van 8 euro geniet!

Zodra de Veiligheidsraad het licht op groen zet voor onze musea, 
moet u beslist deze nieuwe parel aan de kroon van onze Koningin der 
Badsteden bezoeken!

Martine Meire,  
ondervoorzitter
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Alfons Pieterslaan 90-92 
8400 Oostende
Tel. 059 70 40 54
Fax 059 70 67 72
a.vanschoote@vanschoote.be

N.V.

Verzekeringsadviseurs
Alle verzekeringen

	Ê © Piet De Kersgieter 


