België-Belgique
8000 Brugge 1 - 2de Afd.
P 309302
PB - PP 3/5561

info@vsmb
Driemaandelijks informatiebulletin
Vrienden van de Stedelijke Musea te Brugge
2009 nr. 2
Afgiftekantoor Brugge 1 –2e afdeling
P309302

Beste Museumvriend(in),

Inhoud
Voorwoord

1

Lezingen & Causerieën

2

Bezoek aan MSK Gent

3

"Karel de Stoute"

4

Karel de Stoute is weer in de stad en iedereen zal het geweten hebben! Een deel
van de ‘Burgunderbeute’ is nu opgesteld
in een onherkenbaar omgebouwd Groeningemuseum. Een van voornaamste
eyecatchers is het prachtige millefleurs
tapijt van Filips de Goede dat ooit in het Brugse Prinsenhof
opgehangen werd. Indrukwekkende harnassen en wapens,
exclusieve reliekhouders en sieraden, een spectaculair
schaakbord uit Florence, ze illustreren allemaal de Bourgondische hang naar extreme luxe.
Mijn enthousiasme voor deze onzeglijk mooie tentoonstelling wordt zeker gedeeld door velen onder u. Onze sponsors
en beschermende leden waren erg onder de indruk tijdens
de preview die we de dag voor de opening exclusief voor
hen organiseerden. Ook de inleidingen in de Vriendenzaal
door tentoonstellingscoördinator Elviera Velghe zijn druk
bijgewoond: bijna 250 leden kwamen hierop af. Velen onder
u hebben ondertussen al de schitterende catalogus aangekocht met de speciale Vriendenkortingsbon. Meer dan 500
jaar na zijn dramatische dood in Nancy is Karel opnieuw ‘top’.
Misschien hebt u ook nog vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en die lid willen worden van
onze vereniging. Stuurt u ons hun gegevens door? Vertel
hen dat ze als lid de tentoonstelling gratis kunnen bezoeken
zo dikwijls ze willen en dat ze ook uitgenodigd zijn op onze
lezingen en causerieën. Natuurlijk krijgen ze ook de reductiebon van 10 € op de catalogus thuis opgestuurd.
Tot binnenkort
Bertil van Outryve d’Ydewalle, voorzitter

Lezingen &
Causerieën
Zondag 10 mei om 10.00 u (!)
Vriendenzaal Groeningemuseum
i.s.m. Montanus,
het Collegium Medico-Historicum
Brugense

Infectieziekten in Brugge
Een reeks korte causerieën, niet uitsluitend voor een medisch
publiek bedoeld,
Dr Johan Boelaert
Hoe syfilis onze regio bereikte.
Dr Michel Deruyttere
Help, een cholerabrief in mijn bus!
Drs Lawrence Van Haecke
De blauwe dood in Brugge.
Dr William. De Groote
De ziekenhuisbacterie: de nieuwe pest?
Dinsdag 12 mei om 19.30 u
Vriendenzaal Groeningemuseum

De Stille Kracht van Rituele Planten
Prof. Marcel De Cleene
plantkundige verbonden aan de RUG.

De mysterieuze titel probeert de aandacht te vestigen op
de belangrijke rol die planten ooit hebben gespeeld - of nog
steeds spelen - in religieuze ceremonies. Het hoge aanzien
van die antieke cultusplanten zindert trouwens vandaag de
dag nog door in ons hedendaags taalgebruik (o.m. 'hout
vasthouden', 'slapen als een roos'), de plantensymboliek (rozen, lelies, immer groene planten op kerkhoven …) en zelfs
in cultussen (wierook, palmtakjes, hosties …). Na een korte
inleiding over het animistisch denken van de heidense mens,
worden aan de hand van dia's tal van voorbeelden gegeven
van het hedendaags gebruik van planten in de symboliek,
mythologie en cultus.
Marcel De Cleene publiceerde samen met Marie Claire
Lejeune het “Compendium van Rituele planten in Europa”
(1454 pagina’s, drie drukken)

Bezoek
Donderdag 14 mei om 14.00 u

Koepel-Bezoek MSK Gent
De koepelvrienden van het MSK Gent nodigen
ons uit voor een bezoek aan de tentoonstelling
“Emile Claus en het landleven”.
Landarbeiders aan het werk, burgerdames bij de rivier, het
rijke dorpsleven en heel, heel veel licht, dat krijg je te zien op
die mooie tentoonstelling in Gent. Emile Claus (1849-1924)
uit Astene werd op handen gedragen door de schrijvers en
schilders van zijn tijd. Hij realiseerde een voorzichtig eigen
compromis met het Franse impressionisme waarin af en toe
een getemperd pointillisme opduikt. Hij was de meester van
het luminisme die het netvlies van de burgerij charmeerde
met zijn warme levenskleuren.
Curator Johan De Smet koos voor topwerken van Claus in
zonnige tinten die een confrontatie aangaan met generatiegenoten als Finch, de jonge Permeke, Henry van de Velde
en Baertsoen.
Topwerk in Gent is het monumentale doek (2 meter op 3 !)
“Koeien bij het oversteken van de Leie” dat in 1901 door de
regering werd aangekocht: het is een bijna filmisch perfect
geregisseerd tafereel waarin licht en warme kleuren de
hoofdrol spelen.
Na een inleiding door curator Johan De Smet kunnen we de
tentoonstelling vrij bezoeken. Na afloop verbroederen we
met de Gentse en Antwerpse Vrienden bij koffie en gebak.
Afspraak om 14 uur in de inkomhall van het MSK Gent (Citadelpark)

Inschrijven noodzakelijk vóór 1 mei
via mail, brief of telefoon op ons secretariaat.

In Memoriam
Op 27 februari jl. is onze oud-voorzitter Marcel Van Outryve
overleden.
De Raad van Bestuur van de Vrienden Musea Brugge biedt
de familie onze blijken van medeleven aan.

Colofon
info@vsmb is een driemaandelijks informatieblad uitgegeven
door "De Vrienden van de Stedelijke Musea te Brugge, vzw."

ter herinnering
Zondag 17 mei om 10.30 u
Dr. E. De Maesschalck
Het Gulden Vlies
Zondag 14 juni om 10.30 u
F. Viltart
Les stratégies et techniques de combat à l’époque de
Charles le Téméraire (lezing in het Frans)
Donderdag 14 mei om 19.15 u
Concertgebouw
In het kader van het congres “Burgundian Splendour’'
Concert ‘La Morra’
voor meer informatie: zie info@vsmb 2009-1

De catalogus van de tentoonstelling werd uitgegeven door
het Mercatorfonds.
Met de voucher uit info@
vsmb 2009-1 en op vertoon
van uw lidkaart 2009 kunt u
dit schitterend boek aankopen in de museumshops voor
de prijs van 29 € ipv 39 €

Verantwoordelijke uitgever:
Bertil van Outryve d’Ydewalle
p/a Dijver 12
8000 Brugge

Correspondentieadres:
VSMB
Dijver 12
8000 Brugge
tel.: +32 50349478
fax: +32 50349479
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www.vsmb.be
openingsuren secretariaat:
ma, di, wo & vr
10.00 u tot 12.00 u

Ledenbijdragen 2009:
Jeugdlid (-18 j)
Individueel lid
Lid met partner
Steunend lid
Beschermend lid

10 EURO
28 EURO
36 EURO
65 EURO
150 EURO
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KBC
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BIC		

470-0184391-18
BE50 4700 1843 9118
KREDBEBB
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