
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Op woensdag 15 januari nodigen we u van harte uit op de eerste activiteit van 2020. 
Gastsprekers zijn prof. dr. em. Luc Snoeckx en Ingrid Desmedt over 'Grafische 
prenten uit de collectie van La Société Royale des Aquafortistes Belges'. 
 
Vrienden van het Begijnhof van Sint-Truiden vzw beheert het Fonds Govaerts dat de 
nagenoeg volledig intacte collectie van grafische prenten bevat die tussen 1888 en 
1913 werd uitgegeven door het Koninklijk Genootschap van Belgische Etsers. 
Hierdoor heeft deze collectie van niet minder dan 314 grafische prenten een unieke 
en belangrijke plaats in het Belgisch kunstpatrimonium verworven. Het afgelopen 
jaar werd in verscheidene kunstacademies, universitaire bibliotheken en het 
Prentenkabinet van de KBR in Brussel onderzoek uitgevoerd door kunsthistorica 
Ingrid Desmedt in samenwerking met prof. dr. em. Luc Snoeckx. Dit onderzoek heeft 
een aantal nieuwe en belangrijke feiten van de werking van dit genootschap en van 
de Sint-Truidense collectie aan het licht gebracht. Hierdoor is niet alleen een 
duidelijker beeld ontstaan van de grafische ontwikkelingen van deze historische 
periode, die abrupt werd afgesloten door het begin van de Eerste Wereldoorlog, 
maar ook van de bijdrage die verschillende kunstenaars hebben geleverd in het 
weergeven van de nieuwe kunststromingen van die tijd. De resultaten van dit 
onderzoek wettigen niet alleen de noodzaak van een professionele 
preservatie/restauratie van de collectie en van de publicatie van het wetenschappelijk 
onderzoek. Ze leiden tevens tot de conclusie dat verder onderzoek van deze collectie 
noodzakelijk is.  
 
Praktisch: De lezing gaat door op woensdag 15 januari 2020 om 20.00 uur in de 
bovenzaal van museum DE MINDERE, Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden. 
Deuren zijn open vanaf 19.00 uur om u de gelegenheid te geven een aantal van deze 
bijzondere prenten in een kleine tentoonstelling van naderbij te bekijken.  
 
Na afloop van de voordracht klinken we traditiegetrouw samen op het nieuwe jaar. 
 
Van harte welkom op deze boeiende avond. 
 
Namens het GOKST-bestuur 
Lieve Opsteyn  
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