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INTRO
Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de vrien-
denvereniging van de Stedelijke Musea opgericht 
werd. Ondertussen is het één van de populairste 
museale vriendenkringen in Vlaanderen. Musea 
Brugge blikt nu samen met hun “Vrienden” terug 
op een reeks indrukwekkende aanwinsten, die 
dankzij hen werden aangeworven. 

De tevreden voorzitter met het spiksplinternieuwe 
Museummagazine (boven)  Het te restaureren portret 
(onder). Meer info p.3
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Onstaan Vriendenvereniging

Op 14 november 1958 werd in het Brugse Stadhuis 
de Vriendenvereniging van de Stedelijke Musea in 
het leven geroepen. De doelstelling van toen was 
het verwerven van fondsen via subsidies, schen-
kingen en bankkredieten voor de aankoop van 
kunstwerken. Voor musea waren kunstaankopen 
toen immers niet evident. De procedures binnen 
de stedelijke administratie maakten het moeilijk 
om binnen een korte tijdspanne gerichte aankopen 
te kunnen doen. De Vrienden waren een ideaal 
aankoopvehikel. In de loop der jaren versoepelden 
de procedures, maar het nut van deze vereniging 
bleef bestaan. De Vrienden hebben zich continu 
aangepast aan de actualiteit, zowel wat doelstel-
lingen betreft als op het vlak van financierings-
bronnen en activiteiten. De Vrienden gingen zich 
bijvoorbeeld steeds meer toeleggen op het verza-
melen van fondsen via sponsorwerving en recent 
zelfs crowdfunding. 

Dynamiek

De Vrienden bouwen ook al jaren mee aan een 
goede publiekswerking. Jaarlijks worden in de 
Vriendenzaal van het Groeningemuseum een reeks 
lezingen georganiseerd en nu en dan staan exclu-
sieve rondleidingen en nocturnes op het program-
ma. Sinds enkele jaren bevindt zich in de inkomhal 
van het Groeningemuseum ook een infobalie van 
de Vrienden. Elke namiddag staat daar een trouwe 
ploeg vrijwilligers klaar om de vele bezoekers 
tekst en uitleg te geven over Musea Brugge. De 
vele vrijwilligers zijn voor de goede werking van de 
Vrienden onontbeerlijk. Ze verdienen alle woorden 
van dank in dit feestjaar. De Vrienden tellen van-
daag niet minder dan 1800 leden. 

Tentoonstelling

In de loop van de voorbije zestig jaar verwierven 
ze een indrukwekkende reeks aanwinsten voor de 
verschillende musea van de Stad. In de tentoon-
stelling ‘Schatten van Vrienden’, die loopt van 22 
september 2018 tot 27 januari 2019 in het Arents-
huis, is een mooie selectie van die aanwinsten te 
zien. Het gaat niet alleen om oude kunst. In jaren 
‘70 kochten de Vrienden ook heel wat hedendaagse 
werk. De aanwinsten omvatten schilderijen, wand-
tapijten, sculpturen, edelsmeedwerk, prenten, 
munten en waardevolle volkskundige aanwinsten. 

Viering & nieuw Museummagazine

Op zaterdag 29 september 2018 vieren de Vrien-
den feest in de zalen van het Oud Sint-Jan. Op het 
programma een academische zitting met gast-
spreker Thomas Leysen, voorzitter van de Koning 
Boudewijnstichting. Ook het grote publiek viert 
mee, want op zondag 30 september 2018 zijn het 
Groeningemuseum en het Arentshuis gratis toe-
gankelijk voor iedereen. Naar aanleiding van de 
zestigste verjaardag kreeg ook het magazine van 
de Vrienden een nieuwe look en feel. U vindt een 
exemplaar in de persmap of online.

Oproep – Restauratie portret van Jacob van Oost

De Vrienden zouden de Vrienden niet zijn, mochten 
ze geen gebruik maken van deze bijzondere ge-
legenheid om een warme oproep te doen aan de 
museumliefhebbers. 

Dankzij een anonieme schenking kreeg de vereni-
ging enige tijd geleden een waardevol portret van 
François de Aranda (+1663) in het bezit. De Aranda 
wordt daarop voorgesteld als hoofdman van de 
Brugse Sint-Jorisgilde en het werk is toegeschre-
ven aan de Brugse barokschilder Jacob van Oost 
(1603-1671). François de Aranda was verschillende 
keren lid van het Stadsbestuur, hij was gouverneur 
van de Bogaerdenschool, proost van de Edele Con-
frérie van het Heilig Bloed (in 1635), … De Aranda’s 
zijn een mooi voorbeeld van hoe enkele Spaanse 
families zich vanaf de zestiende eeuw volledig in-
tegreerden in de hogere Brugse kringen. 

Dit bijzondere werk is dringend aan een grondige 
conservatie- en restauratiebehandeling toe. Om 
die uit te voeren, willen de Vrienden een beroep 
doen op de vrijgevigheid van de kunstliefhebbers. 
Iedereen kan een bijdrage leveren via een storting 
op de rekening van de Koning Boudewijnstichting 
die haar medewerking verleent aan dit project. 
Heel praktisch kunt u storten op: IBAN: BE10 
0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 met als ge-
structureerde mededeling 128/3070/00075. Giften 
vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot een 
belastingvermindering van 45% op het werkelijk 
gestorte bedrag (art.145/33 WIB). 

De Vrienden en Musea Brugge danken u alvast!

https://www.visitbruges.be/museabruggemagazine


4

Afbeeldingen kunnen enkel voor promotionele doeleinden ten gunste van dit project gedownload worden 
op volgende link: http://www.flickr.com/photos/museabrugge/sets/. 

Gelieve de correcte credits te vermelden

Afspraak kan geregeld worden via sarah.bauwens@brugge.be of t +32 50 44 87 08. Persbezoek expo mo-
gelijk op afspraak cf rubriek pers onder www.museabrugge.be. De persmap kan ook online geraadpleegd 
worden en teksten kunnen overgenomen worden via www.museabrugge.be, rubriek ‘pers’. 

Wij verzamelen alle mogelijke recensies betreffende onze musea en evenementen. Daarom vragen wij u 
een kopie van het door u gepubliceerde artikel digitaal te bezorgen aan sarah.bauwens@brugge.be

Met dank voor uw medewerking en belangstelling.

Schatten van Vrienden. 60 jaar aanwinsten

Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge

van 22 september 2018 tot 27 januari 2019

van dinsdag tot zondag van 9.30 tot 17 uur.

€ 6 (26-64 j.) | € 5 (>65 j. & 18-25 j.) [incl. permanente collectie Brangwyn]  
gratis t/m 17 jaar en inwoners van Brugge 
 
www.museabrugge.be
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