
ONTSTAAN EN WERKING VAN DE VZW 
DE VRIENDEN VAN DE MUSEA VAN KORTRIJK

Op 17 maart 1961 besliste de gemeenteraad dat de 
beide Stedelijke Musea, met name het Museum voor 
Oudheidkunde en Sierkunst en het Museum voor 
Schone Kunsten, voortaan zouden beheerd worden 
door de Stedelijke Bestuurscommissie voor het 
Kunstpatrimonium. Tijdens de stichtingsvergadering 
van 13 april 1961 werd staatsminister Robert Gillon 
tot voorzitter gekozen; de heren Emile Deloddere 
en Aimé Pauwels werden benoemd tot conservators. 
Eindelijk zou er weer kunnen gewerkt worden aan 
de heropbloei van de stedelijke musea die, vooral 
wegens oorlogsomstandigheden, een langdurige 
lijdensweg achter de rug hadden. 
Reeds tijdens voornoemde stichtingsvergadering 
werd de noodzaak aangevoeld om de publieke 
belangstelling voor de stedelijke Musea terug aan te 
zwengelen en verder te stimuleren.
Naar het voorbeeld van wat in andere steden al 
was gebeurd, stelde men de oprichting van een 
Vriendenvereniging voor. 
Op 1 juni 1961 werd een ontwerp van statuten 
definitief goedgekeurd en gaf de bestuurscommissie 
voor het kunstpatrimonium eenparig gunstig advies 
tot het stichten van een vzw De vrienden van de 
Musea van Kortrijk. De stichtingsakte werd verleden 
op 1 december 1961, op 21 december 1961 werd zij 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De eerste Raad van Beheer: 
Achille De Gryse, voorzitter
Carlo Depoortere, ondervoorzitter
Hilaire Gellynck, penningmeester
Hubert Sap, secretaris
Raymond Goemaere, hulpsecretaris
Cécile Samain-De Coene, 
Mana Herbert-Scharpé, Louis Samain, 
Werner Peel en Germain Van Wonterghem, leden

De vzw De Vrienden van de Musea van Kortrijk 
heeft nog altijd tot doel:
• financieel, materieel, pedagogisch, wetenschap-
 pelijk en administratief bij te dragen tot de
 bevordering en de werking van de Kortrijkse musea;
• mee te werken aan de activiteiten van de 
 Kortrijkse musea;
• het aankopen van kunstwerken of andere collectie-

stukken bestemd om de verzamelingen van de 
 Kortrijkse musea aan te vullen;
• het nemen en bekostigen van alle initiatieven die 

de bekendheid en de uitstraling van de Kortrijkse 
musea kunnen bevorderen;

• het opzetten, bekostigen en volgen van projecten 
ter bestudering en bekendmaking van bepaalde 
afdelingen of gedeelten van de collecties van de 
stedelijke musea.

Gedurende de voorbije dertig jaar (*) heeft de 
vereniging  zich terdege ingespannen om haar 
doelstellingen zoveel mogelijk te realiseren:
• Een belangrijke reeks schenkingen van 
 kunstwerken en andere collectiestukken werd 

gedaan aan de stedelijke musea.
• Er werd financieel tussengekomen om wedstrijden 

en diverse publicaties over de collecties van de 
stedelijke musea mogelijk te maken.

• Ten behoeve van de leden werden tal van 
 interessante conferenties en reizen georganiseerd.
• Door de rechtstreekse tussenkomst van de 
 vereniging werd de wereldberoemde damast-
 collectie van het Stedelijk Museum voor 
 Oudheidkunde en Sierkunst gerestaureerd, 
 gecatalogeerd, aangevuld en toegankelijk gemaakt.
• Sinds 1986 werd de vereniging ook rechtstreeks 

betrokken bij het beheer van de Stedelijke Musea.

 (*) Raymond Goemaere, 22 november 1991

SCHENKINGEN

De vzw De Vrienden van de Musea is één van de 
weinige verenigingen die niets vragen aan de stad, 
maar regelmatig iets schenken. Heel wat zelfs! 
Sinds het ontstaan kon de vzw circa 250 schenkingen 
aan de Stedelijke Musea overmaken. Vaak betreft het 
volledige collecties of loten die in één keer verworven 
werden. De Vrienden bemiddelen ook regelmatig bij 
schenkingen en legaten door particulieren. 

Enkele voorbeelden in de afdeling Schone Kunsten:
• een groot aantal damasten;
• het schilderij ‘Lot verlaat Sodom’ van de in Kortrijk 

geboren Kerstiaen De Keuninck, een verdienstelijk 
schilder van landschappen en ramptaferelen;

• twaalf kopergravures naar schilderijen van Roelandt 
Savery, uitgevoerd door Egidius Sadeler;

• drie albums met lavistekeningen van Serafijn
  Vermote, met zichten op Kortrijk en omstreken.

In de afdeling Oudheidkunde en Sierkunst:
• een aantal zilveren voorwerpen van Kortrijkse
  edelsmeden;
• heel wat voorwerpen in keramiek, onder meer een 

deel van het servies ‘Les oiseaux de Buffon’, 
  door de hertog van Orleans in Doornik besteld;
• een aanzienlijk aantal plaketten en medailles van 

Godfried Devreese;
• een gouden munt, zogenaamd ‘Chaise d’or’ van 
  Filips de Schone, uit 1303.

WORD LID VAN DE VZW 
DE VRIENDEN VAN DE MUSEA VAN KORTRIJK 

Lidmaatschap loopt over een vol kalenderjaar en is 
geldig voor het hele gezin. Het biedt de mogelijk-
heid om deel te nemen aan alle aangekondigde
activiteiten en verleent korting op publicaties. 
Gewone leden betalen € 20; wie € 40 of meer stort 
wordt beschermend lid.
U wordt lid na storting van het juiste bedrag op ons 
rekeningnummer 460-0178101-49.
Een driemaandelijkse nieuwsbrief houdt u op de 
hoogte van museumactiviteiten, rondleidingen,
nocturnes, uitstappen, reizen, lezingen, publicaties 
en jubileumedities.

Raad van Bestuur 
Andrée Graulich-Naert, erevoorzitter
Robert Timperman, voorzitter 
Cis Verhamme, ondervoorzitter
Philip Vanhoorne, penningmeester
Bernard Pauwels, secretaris
Rita Hocke-Boedts, Isabelle De Jaegere, 
Vic Nachtergaele, An Schotte, Peter Sustronck, 
Yves Van Damme, Egide Van Hoonacker,
Christiane Van Quickenborne-Vanmaele
en Christian Viérin, leden

INFO:  Broelmuseum Kortrijk T 056 27 77 80
 bernard.pauwels@gmail.com
 www.vriendenmuseakortrijk.be

‘Chaise d’or’ van
Filips de Schone (1303)
Gouden munt, diameter 3 cm

VU : R. TIMPERMAN, BELFASTSTRAAT 12, 8500 KORTRIJK
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Zaterdag 19 maart 2011 / 17:00 
Feestelijke Zitting in het stadhuis

Verwelkoming door voorzitter Robert Timperman.
Gastspreker Frank Herman belicht de historiek van 
vijftig jaar Vrienden met feiten en archiefbeelden.
Voorstelling jubileumprogramma door Cis Verhamme.
Slotwoord door Christine Depuydt, schepen van 
cultuur. 
Receptie aangeboden door de stad Kortrijk en de 
Vrienden van de Musea. 

Woensdag 27 april 2011 / 18:45 
Nocturne Roelandt Savery in het Broelmuseum

Rondleiding door de tentoonstelling, opgedeeld in 
vier groepen (18:45 - 19:00 - 19:15 - 19:30) 
Napraten bij een drankje in de paardenstallen. 
Elk betalend lid (5 euro pp) mag gratis een koppel 
niet-leden uitnodigen. 
De tentoonstelling loopt van donderdag 21 april tot 
zondag 11 september 2011. 

Zondag 3 juli 2011 / 14:30 - 16:30 
Familiewandeling aan de oevers van de Leie

Verrassende wandeling voor jong en oud. Rond de 
Leieboorden ontdekken wij enkele minder bekende 
plekjes. Op een vijftal stopplaatsen hoort u een 
opmerkelijk verhaal en krijgt u een denk- en doe-
opdracht. Op het einde van de wandeling kunt u met 
een mooie buit geschenken naar huis. 
Vertrekpunt: Oranjerie van het Broelmuseum.

Zaterdag 3 september 2011 / 15:30 
Geleid bezoek aan het Mu.ZEE te Oostende

Individuele verplaatsing per trein of eigen wagen 
naar het Mu.ZEE, Romestraat 11 te Oostende. 
Phillip Van den Bossche, directeur-conservator, leidt 
ons rond door de tentoonstelling Jean Brusselmans. 
Als vaste collectie heeft het museum een boeiende 
verzameling Belgische moderne kunst in huis. 

Vrijdag 7 tot maandag 10 oktober 2011 
Vierdaagse culturele reis naar Turijn

Gezien het succes van de reis naar Praag eind 2010, 
kan een jaarlijkse reis wellicht traditie worden.
Dit jaar bestaat Italië 150 jaar. In 1861 was Torino de 
eerste hoofdstad van het land. Vandaar de keuze.
In onze Nieuwsbrief van april-mei-juni leest u meer 
over het programma en hoe u kunt inschrijven.  
Om kwalitatieve redenen moeten wij het aantal 
deelnemers beperken tot dertig. 

Woensdag 2 november 2011 / 14:30 - 16:00 
Kinderen maken collages in het Broelmuseum 

Workshop voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Onder 
begeleiding maken kinderen collages geïnspireerd op 
de dierenwereld van Roelandt Savery of de andere 
Kortrijkse dierenschilders.

Donderdag 17 november 2011  
Uitgifte van een zeefdruk en opening 
tentoonstelling Ever Meulen in het Broelmuseum

De internationaal doorgebroken illustrator en streek-
genoot Ever Meulen is bereid om een prent te maken 
die Kortrijk uitbeeldt met een knipoog naar Roelandt 
Savery. Het origineel wordt aangekocht en opgenomen 
in de museumcollectie. 
Een ondertekende en genummerde zeefdruk 
(8 drukgangen / 7 kleuren + noir) van die tekening 
wordt via voorinschrijving te koop aangeboden aan 
de leden. Het formaat van de zeefdruk is 50 x 70 cm 
(oblong / Arches 270 gr.) en kost 50 euro. 
De oplage wordt beperkt tot 150 exemplaren om het 
exclusieve karakter te bewaren. 
Ter gelegenheid van de onthulling van de originele 
tekening wordt een tentoonstelling met vooral recent 
werk van Ever Meulen geopend die loopt tot zondag 
15 januari 2012. 

Donderdag 15 maart / zondag 29 april 2012 
Tentoonstelling ‘Peccati di originalità’, keramiek 
uit Faenza en Kortrijk in het Broelmuseum

Een tentoonstelling over 25 jaar eigentijdse Italiaanse 
keramiek, die eerder in het Museo Internazionale 
delle Ceramiche van Faenza te kijk stond, komt naar 
Kortrijk. Ze wordt geconfronteerd met hedendaagse 
keramiek uit de recente schenking van Andreas Van 
Kerckhove uit Lokeren.

Voor alle activiteiten moet u vooraf inschrijven via 
broelmuseum@kortrijk.be of 056 27 77 80.
Meer details over de diverse activiteiten leest u in 
de komende Nieuwsbrieven en op onze nieuwe site

www.vriendenmuseakortrijk.be 
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Kerstiaen De Keuninck (Kortrijk ca 1560 - Antwerpen ca 1632)
‘Lot verlaat Sodom’, olieverf op paneel (51,2 x 103,5 cm)
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