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Beste Museumvriend(in),

2008 was een “grand cru”-jaar. Onze ac-
tiviteiten, van lezingen over excursies tot 
exclusieve nocturnes en museumbezoe-
ken, werden druk bijgewoond. 2008 was 
ook de start van de Vriendeninfobalie 
waarbij onze vrijwilligers voor onthaal 
van bezoekers in het Groeninge-museum 
instaan. Een globaal overzicht van onze 

activiteiten vindt u op de binnenbladzijden van dit nummer. 
Maar bovenal was 2008 een feestjaar. Op 18 oktober vierden 
wij ons 50-jarig bestaan. Ons feestprogramma werd sterk 
geapprecieerd. Velen onder jullie (bijna 600) mochten wij 
verwelkomen op onze feestzitting in de Stadshallen. Dank 
zij onze goede samenwerking met Stad Brugge werden die 
dag bovendien alle musea gratis opengesteld: 12.000 be-
zoekers konden samen met ons genieten van de muzikale 
optredens op verschillende museumlocaties. 
Natuurlijk willen wij in 2009 op ons bestaand elan verder 
doorgaan. Maar hiervoor hebben wij uw blijvende steun 
onder de vorm van een hernieuwing van uw lidmaatschap 
nodig. Samen met deze publicatie vindt u een vraag tot be-
taling van de jaarbijdragen. Na het ontvangen van uw over-
schrijving krijgt u uw lidkaart(en)opgestuurd begin januari.
Deze kaart geeft u niet alleen de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de vele exclusieve activiteiten die we in 2009 
zullen organiseren, maar geeft u ook het hele jaar door gra-
tis toegang tot de Musea Brugge en tot de vaste collecties 
van KMSK Gent en KMSK Antwerpen. Naast natuurlijk onze 
trimestriële publicaties (het Museumbulletin en info@vsmb) 
en de kortingen bij uw aankopen in onze museumshops.

Namens de Raad van Bestuur wens ik u een voorspoedig 
2009!
Bertil van Outryve d’Ydewalle, voorzitter



De Vrienden van de Stedelijke Musea in 2008

Voor onze bijna 1400 leden werd in ons jubileumjaar 2008 
een ruim en divers aanbod aan culturele activiteiten geor-
ganiseerd.

Het absolute hoogtepunt was natuurlijk onze “vsmb-
verjaar-dag” op zaterdag 18 oktober waarop we fier 
terugblikken in een bijgevoegde fotoreportage.

Tien museumlezingen in onze Vriendenzaal
Op dinsdag 15 januari 
Liesbeth van de Vijver, “Herinneringen aan Brugse biosco-
pen: van volkshuizen tot Kinepolis”
Op zondag 2 maart
Rudy Pieters, “Van Eyck vermist”
Op zondag 6 april
Manfred Sellink, “Bruegel”
Op donderdag 10 april
Laurence van Kerkhoven, “Drie Brugse kunstenaars: Legillon, 
Verbrugge en Ledoulx & Barokbozetti uit Oostenrijk”
Op zondag 27 april i.s.m. Montanus
Dr Johan Mattelaer, “De geschiedenis van de seksualiteit 
in de 20ste eeuw” & Mark Verplanken, “Kruiden & drugs bij 
heksenvervolging in de Middeleeuwen” 
Op zondag 5 oktober
Ingrid Geelen, “Restauratie van het Passieretabel uit de 
Brugse Sint-Salvatorskathedraal”
Op dinsdag 11 november i.s.m. Montanus
Dr Albert Clarysse, “De pest in Brugge”
Op dinsdag 25 november (met aansluitend nocturne in 
het Gruuthusemuseum)
Béatrice Geers, “Historische kant in Bruggemuseum-Gruu-
thuse”
Op zondag 7 december
Gert Jan van der Sman, “Johannes Stradanus, een veelzij-
dige Florentijnse Bruggeling”
Op dinsdag 9 december
Hilde De Bruyne, “Het OCMW archief belicht”

Rondleidingen en nocturnes
Op donderdag 24 januari
Nocturne in het heropende Gruuthusemuseum en een geleid 
bezoek aan “Van Albast tot Zink”.
In de maand mei
4 exclusieve rondleidingen in de tentoonstelling “Brugge in 
de verf” in het Gruuthusemuseum 
Op vrijdag 30 mei
Nocturne in het Gezellemuseum met poëzie en muziek naar 
aanleiding van het Biltstarproject.
Op dinsdag 7 oktober
Nocturne in de Sint-Salvatorskathedraal met rondleiding in 
de tentoonstelling “Het Woord in beeld, het Passieretabel 
terug uit restauratie”.

Ons zomergeschenk
voor de leden

Poëzie en muziek in het 
Gezellemuseum



Culturele uitstappen & bezoeken:
Op dinsdag 25 maart
VSMB was te gast in het KMSK in Antwerpen ter gelegenheid 
van de tentoonstelling “Jan Cox, een kunstenaarsprofiel”;
Op zondag 20 april
Rotterdam met bezoek in het museum Boijmans van Beu-
ningen aan de expositie “Vroege Hollanders. Schilderkunst 
van de late Middeleeuwen” en in de Kunsthal aan de ten-
toonstelling “Thuis in de Gouden Eeuw”.
Op zondag 14 juni
Culturele daguitstap naar Bergues en Dunkerque met bezoek 
aan het L.A.A.C.
Op dinsdag 5 augustus
Brussel met een bezoek aan de Albertinabibliotheek en aan 
“The British Royal Collection” in het KMSK.
Op donderdag 2 oktober.
het MSK Gent nodigde VSMB uit  voor een voordracht en 
bezoek aan “Piranesi, de prentencollectie van de universiteit 
Gent”.
Op donderdag 6 november
140 koepelvrienden uit Gent en Antwerpen waren te gast in 
Brugge voor de Stradanustentoonstelling. Ze kregen er in 
de Vriendenzaal een inleiding door tentoonstellingscurator 
Sandra Janssens en nadien ook een receptie aangeboden.

Exclusief aanbod aan onze bijzondere begunstigers, 
sponsors en beschermende leden
Op zondag 9 maart
Rondleiding in de pakhuizen aan de Oude Handelskom met 
nadien een receptie in de art-decozaal van Genencor.
Op vrijdag 5 september
De officiële overhandiging van het door VSMB aangekochte 
werk van Suvée met  nadien ontvangst in de Vriendenzaal.
Op maandag 10 november
De originele modeshow met aansluitende receptie in het 
concertgebouw bij de opening van “Kantlijnen”.

Dit jaar konden wij blijven rekenen op een 40-tal enthousiaste 
vrijwilligers. Hun werking concentreert zich nu vooral en met 
succes op het openhouden van een informatiebalie in het 
Groeningemuseum. 

Ook de museummenu’s voor de jeugd, waarbij onze vereni-
ging de logistieke ondersteuning organiseert konden op een 
blijvend succes rekenen. Er werden in het totaal meer dan 
150 museumateliers ingericht waarbij 1800 jonge museum-
fans werden bereikt.

De leden ontvingen 4 nummers van het MUSEUMBULLETIN  
en daarnaast nog 4 nieuwsbrieven ‘info@vsmb’.

Na de aankoop van een schilderijtje van Suvée eind 2007 
kon nu ook op een Brugse veiling een interessante aquarel 
van Désiré Framhout, met zicht op de Gruuthusestraat, 
aangekocht worden.

D. Framhout
Zicht op de Gruuthusestraat

Duiding bij de aangekochte Suvée

Kantlijnen

De vriendenbalie
in het Groeningemuseum
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openingsuren secretariaat:
ma, di, wo & vr
10.00 u tot 12.00 u

Ledenbijdragen 2009

Jeugdlid (-18 j) 10 EURO
Individueel lid 28 EURO
Lid met partner 36 EURO
Steunend lid 65 EURO
Beschermend lid 150 EURO

Onze bankrekening:

KBC 470-0184391-18
IBAN   BE50 4700 1843 9118
BIC  KREDBEBB

Lezing
Dinsdag 20 januari om 19.00 uur
Vriendenzaal i.s.m. Kantlijnen

Kant, gisteren en vandaag

Martine Bruggeman
kantdeskundige

Kant wordt doorgaans geassocieerd met het verleden. Toch 
wordt er vandaag nog steeds kant gerealiseerd, en is er in 
die hedendaagse realisaties een boeiende evolutie waar te 
nemen. Het is fascinerend te ontdekken hoe de hedendaagse 
kant uit het verleden is gegroeid. Anderzijds kan de vraag 
gesteld worden hoe het komt dat de kant vandaag nog steeds 
erkenning krijgt, en hoe die kantkunst kan overleven en nog 
verder zal evolueren.

Bezoek
Donderdag 29 januari om 14.30 uur
Kunsthal Sint-Pietersabdij
Sint Pietersplein 9, Gent

Vlaamse wandtapijten voor de Bourgondische hertogen, 
keizer Karel en koning Filips II

Deze uitzonderlijke expositie van 35 
schitterende Vlaamse wandtapijten 
uit Spaans bezit, waaronder absolute 
topwerken die normaal niet te zien zijn, 
komen nu in de historische ruimtes van 
de Gentse Sint-Pietersabdij prachtig tot 
hun recht. Ooit stonden ze synoniem 
voor rijkdom, luxe, prestige en macht. 
Als rode draad doorheen de selectie 
loopt het thema  oorlog en strijd.

Inschrijven door storting van 12 € pp (toegangsticket + gids-
vergoeding)  vóór 30 december met code vsmb-lidnummer 
+ GENT.
Afspraak om 14.15 u aan de ingang van de kunsthal. (trein 
Brugge Station om 12.58 – tot Gent Sint-Pieters: tram 1 tot 
aan halte Kortrijksepoortstraat.)


