Nieuwjaarstoespraak “L.K.K.” 2 februari 2013
Mevrouw de Burgemeester, Heer Schepen van Cultuur, leden van het College en de gemeenteraad, mevrouw
de cultuurfunctionaris, beste leden van de L.K.K., beste kunstvrienden.
Vandaag heb ik het grote genoegen u allen te mogen welkom heten, hier in het gemeentehuis, op deze
(drukbezochte) vrolijke en muzikale receptie.
Vandaag ben ik hier in de eerste plaats om u mijn nieuwjaarswensen aan te bieden.
Ik wens jullie allen van harte een gelukkig en gezond nieuwjaar, een jaar boordevol interessante, leerrijke en
plezante kunstevenementen.
Nieuwjaar, overgangstijd, een scharniermoment waarop zowel retro-als prospectie zich op dringt.
We zullen dus achterom kijken en de activiteiten van het voorbije jaar eerlijk evalueren en we zullen ook
vooruitkijken om jullie veel en goed nieuws te melden over de toekomst van de L.K.K.
Laten we eerst aan retrospectie doen: de L.K.K., opgericht in 1959, bestaat nu 54 jaar en we kunnen tevreden
terugblikken op ons cultureel palmares.
Maar, helaas, moet ik ook vaststellen dat het voorbije jaar, 2012,allesbehalve een goed jaar is geweest; ja, we
moeten zelfs toegeven dat we over een inzinking kunnen spreken.
Als we het dalende ledenaantal beschouwen en als we naar de deelnemingscijfers aan onze culturele
uitstappen kijken, dan moeten we vaststellen dat ons publiek niet gretig op ons cultureel aanbod heeft
ingespeeld.
Enkele voorbeelden:begin vorig jaar gingen we samen naar het S.T.A.M.(Stadsmuseum Gent) en we bezochten
er de historische foto-tentoonstelling van Edmond Sacré; enkele weken later gingen we naar het M.S.K.G.,om
de expositie “Ford Madox Brown”te bekijken; in de lente van 2012 organiseerde collega Anne-Marie Maes een
wandeling in Machelen en een bezoek bij Roger Raveel.
Telkens moesten we vaststellen dat er bitter weinig deelnemers present waren.
Na die evaluatie komen we dus tot een bedroevende conclusie: zo kan het niet verder!
TOEKOMST
Dit betekent dat we het voortaan anders moeten aanpakken; en dat zullen we doen, want na vallen komt
opstaan!
Het cultuuraanbod 2013 moet nog aantrekkelijker worden, meer inspelen op de smaak en de behoeften van
ons trouw publiek maar we moeten eveneens nieuwe leden kunnen aantrekken en bekoren.
VERNIEUWING ,SAMENWERKING,UITBREIDING, zullen de rode draden worden doorheen ons toekomstig
beleid.
VERNIEUWING
Eerst wil ik jullie melden dat het bestuur van de L.K.K. werd uitgebreid met twee nieuwe leden en niet de
minste!
VEERLE VAN DOORNE, ex-conservator van het “MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK”, en PIET BOYENS, excultuurfunctionaris van Sint-Martens-Latem. Zij staan voortaan mee aan het roer van de L.K.K.
Hoef ik deze twee wel voor te stellen? Het zijn immers twee Bekende Vlamingen, of beter, één B.V.en één
bekende Vlaamse Nederlander of nog beter: een bekende Hollandse Latemnaar.
Het gaat dus om twee klinkende namen uit ons kunst- en cultuurleven, twee befaamde kunsthistorici die hun
kennis en ervaring zullen aanwenden om ons tentoonstellingsbeleid naar een hoog niveau op te tillen.
Een derde nieuw en jong bestuurslid heeft zich ook nog aangemeld: ANN KATIA SCHOLLAERT, bezige bij in de
gemeentelijke commissies en adviesraden, is ook lid en secretaris van de G.R.C.
Zij kan dus de go-between worden tussen de L.K.K. en de andere, Latemse kunst- en cultuurverenigingen.
Zij zal er –hopelijk- ook voor zorgen dat de leden van die andere verenigingen ook aan onze activiteiten zullen
willen deelnemen.
Ann Schollaert wordt dus ook bij ons een nieuwe administratieve kracht: zij zal de secretariaatsfunctie delen
met Ward Claeyssens.
Samenwerking met de seniorenraad staat ook op ons verlanglijstje.

IK wil hier in het biezonder ook Serge Clément verwelkomen. Serge, ik hoop dat je de senioren ook zult
motiveren om deel te nemen aan de culturele activiteiten van de L.K.K. de leden van de seniorenraad zullen
welkom zijn.
Sinds januari 2013 heeft Sint-Martens-Latem een nieuwe VROUWELIJKE burgemeester, en daar zijn wij
uitermate blij om. Burgemeester, lieve Agnes, we zijn zeer blij dat je vandaag hier samen met ons nieuwjaar
komt vieren, ondanks je drukke agenda heb je tijd gemaakt voor ons, merçi!
AGNES LANNOO was tien jaar actief als ondervoorzitter van de L.K.K., zij kent dus perfect onze werking en onze
noden, maar ze kan en mag die functie niet cumuleren met het burgemeesterschap.
Het staat evenwel vast dat ze, samen met schepen voor cultuur Kristof Vanden Berghe, zal meehelpen aan een
krachtig revival van onze kring. De samenwerking van de L.K.K. en de gemeente zal voortaan optimaal
verlopen, dat weten we zeker.
SAMENWERKING, staat in onze toekomstige aanpak met hoofdletters geschreven. Vooral tussen de drie
Latemse musea.: Minne-Gevaert, Gust de Smet en MDD.
Waarom zouden we onze krachten niet bundelen? Waarom zouden we voortaan de kunststukken van de drie
musea niet kunnen uitwisselen, waarom zouden we samen geen tentoonstellingen organiseren? Zo zouden we
over meer tentoonstellingsruimte kunnen beschikken, zo zouden we samen een groter en gevarieerder publiek
kunnen bereiken.
We weten dat conservator Joost De Clercq van M D ook hiervoor vragende partij is.
NIEUWE NAAM
We voelen dus de noodzaak tot overkoepeling van de drie Latemse musea. Deze samenwerking moet voortaan
ook blijken uit onze nieuwe naam, hoe zal die luiden? We willen vooreerst blijven verwijzen naar onze geliefde
en gerespecteerde L.K.K. maar tegelijkertijd moet onze nieuwe samenwerking worden aangehaald. Voortaan
verschijnt onze nieuwe naam in het logo:” Latemse Kunstkring, Vrienden van de Latemse Musea”.
Onze thuisbasis wordt ongetwijfeld het gemeentelijk museum Minne-Gevaert.
Voortaan willen we het college en de huidige cultuurfunctionaris Sophie De Smet onze medewerking
aanbieden bij het beheer van het gemeentelijk museum.
UITBREIDING, is nog een sleutelbegrip dat we zullen hanteren.
In onze statuten uit 1959 staat (ik citeer):”onze vereniging wil het artistieke gebeuren uit Latem en de
Leiestreek propageren”.
Ongetwijfeld zullen we dat blijven doen, maar we willen ook nog meer. We moeten van onder onze kerktoren
vandaan. Vandaag is het kunstgebeuren niet meer regionaal maar wel mondiaal en cosmopolitisch. Ook onze
visie op kunst en cultuur moet breder worden. We zullen onze vleugels uitslaan!

CULTUURAGENDA 2013
Een volledig cultuuragenda 2013 kunnen we op dit ogenblik nog niet aanbieden, dat komt later, maar we
kunnen wél al twee belangrijke evenementen aankondigen.
1.”De vrienden van de Latemse Musea” zullen, samen met het gemeentebestuur, een persconferentie
organiseren.
We zullen enkele belangrijke journalisten rondleiden in het gemeentelijk museum in de hoop dat ze met hun
persartikels het grote publiek zullen bereiken. Bij het begin van het toeristisch seizoen moeten we immers veel
volk naar de Latemse musea lokken.
2.Op 11 mei 2013 zal het gemeentebestuur, samen met de “Vrienden van de Latemse Musea” een
huldebetoon brengen aan de curator, aan de geestelijke vader van het museum Minne-Gevaert.
Tijdens een plechtige academische zitting zal Piet Boyens als ere-burger van Sint-Martens-Latem worden
gevierd.
We zullen de auteur van talrijke kunstboeken over onze streek onze dankbaarheid betonen, en zeker ook voor
het baanbrekende werk dat hij hier in Latem als cultuurfunctionaris heeft verricht.

De academische zitting zal plaatsgrijpen hier, in het gemeentehuis, de viering wordt opgeluisterd met muziek
en woord. Het woord zal genomen worden door een schitterende, begaafde spreker: FRANS BOENDERS, de
meest flamboyante en mediagenieke figuur in onze kunstcontreien!
Dit belooft een topevenement te worden waar we vol ongeduld naar uitkijken.
Dames en Heren, ik heb jullie alles uitgelegd, genoeg woorden, we krijgen dorst.
De vrienden van de Latemse Musea willen nu, samen met jullie het glas heffen op het nieuwjaar.
Na de woorden, de muziek.
De musici die we vandaag hebben uitgenodigd, hebben ook een band met Latem: ze zijn hier geboren, ze
hebben hier hun kindertijd doorgebracht; maar inmiddels hebben ook zij hun vleugels uitgeslagen en zijn ze
de wijde muziekwereld ingestapt
Lieve vrienden, laten we nu luisteren naar Waso, Myrrdin Dajo De Couter en Fapy Lafertin, op naar “music
maëstro”!

