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Gesprek met Luk Lemmens,
voorzitter van de raad van
bestuur van het KMSKA

GESPREK

Met deze ZAAL Z openen we ons afsluitend drieluik. Passie en Vakmanschap is het thema. Want
dat is het fundament van een museum. Zonder
passie en vakmanschap geen kunst, geen publiek,
geen nieuw museum. Luk Lemmens, eerste gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en voorzitter
van de raad van bestuur van het KMSKA, kan er
zich helemaal in vinden.
‘Ik heb altijd een hart gehad voor kunst en cultuur,
en ben betrokken bij tal van culturele organisaties.
Ook hier was ik al sinds 2013 actief bij het Eigen
Vermogen, dat schenkingen en mecenaat bevordert.
Met passie, inderdaad. Toen men mij vroeg om de
lijst voor de provincieraadsverkiezingen te trekken,
heb ik gezegd: “Oké, maar dan met het oog op de
bevoegdheid Cultuur”. Vandaar ook mijn sollicitatie
om voorzitter te worden van dit museum, een icoon
voor Antwerpen en Vlaanderen. Mee richting mogen geven aan zo’n museum, iets mooiers is er niet.
Je kan alleen maar fier zijn dat je dat mág doen.’
U bent voorzitter in een tijd van grote veranderingen voor het museum. Dat lijkt me nog
mooier.
‘Absoluut, zeker nu de laatste rechte lijn is ingezet.
Het is indrukwekkend wat er de voorbije jaren aan
werk verzet is… Mijn engagement sinds 2013 heeft
het zaadje geplant van mijn enthousiasme als voorzitter. Wat daar ook toe bijdraagt, is m’n goeie band
met het management, dat enorm goed werk levert
voor het “schoonste” museum. Zoals iedereen hier.’
Laten we niet vergeten: ook in de verbouwing
schuilt veel passie en vakmanschap.
‘Zowel in het oude als het nieuwe museum gaat
het inderdaad om puur vakmanschap, op alle niveaus. De architect bedacht een prachtig concept,
waarin het nieuwe museum als een luciferdoosje in het oude zit. Van de vloeren in het nieuwe

museum over de mozaïeken tot de gouddecoratie
in het oude: het is allemaal vakmanschap. Hier is
met liefde aan gewerkt, dat zie je aan alles. Ik vermeld in dat verband graag het Facilitair Bedrijf van
Vlaanderen. En de steun van Vlaanderen natuurlijk.
De aannemers, arbeiders, medewerkers… Iedereen
zal fier aan kleinkinderen kunnen vertellen: daar
heb ik aan meegewerkt. Net zoals dik honderd jaar
geleden.’
Een museumcollectie als deze, die ademt passie: de kunstenaars, maar ook de restaurateurs, de onderzoekers, de publiekswerkers…
Hoe breng je die over?
‘Dat is misschien de grootste uitdaging, hoe fantastisch alles ook is. De kracht van het nieuwe museum wordt de beleving. De collectie stáát er en is
iconisch. Ik ben ervan overtuigd dat men zeer goed
bezig is met de vertaalslag. Alles begint opnieuw
met passie, bijvoorbeeld ook om jonge mensen
naar het museum te krijgen, met alle middelen die
er nu zijn en met vernieuwende tentoonstellingen.
Je klanten, die moet je verdienen…’
‘Overigens merk ik ook grote belangstelling in de
bedrijfswereld. Iedereen is begeesterd als je mensen rondleidt: de dynamiek van het nieuwe met de
rust van het oude, het werkt gewoon. Je voelt dat
dit Champions League is. Binnenkomen in de De
Keyserzaal, dat wordt voor veel mensen als thuiskomen.’
Het lange gemis heeft de honger aangescherpt?
‘Daar ben ik van overtuigd. Na de opening zullen
mensen snel vergeten zijn dat het zo lang heeft
geduurd.’
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Jacqueline Grandjean is de nieuwe artistiek directeur van
KMSKA. Ze trad aan op 1 oktober. ZAAL Z ging met haar
spreken op haar vierde werkdag.

‘ZEVEN EEUWEN
KUNST ONDER
ÉÉN DAK, DAT IS
REDELIJK UNIEK’
DOOR ERIC RINCKHOUT

Vlaanderen heeft een belangrijke rol gespeeld in
het leven en de keuzes van de nieuwe artistiek
directeur van het KMSKA. Maar we beginnen in
Nederland. Jacqueline Grandjean groeide op in
Loosdrecht, ‘een dorpje vlak bij Amsterdam’, was
conservator in het Amsterdams Historisch Museum, leidde bijna tien jaar lang het museum De
Oude Kerk in Amsterdam en woont inmiddels in
Antwerpen. ‘Om de hoek van het museum, een
prachtige buurt met die pleinen en terrassen. Doet
wat aan het Parijs van Haussmann denken.’
‘Ik heb eerst filmwetenschap in Amsterdam gestudeerd,’ vertelt Jacqueline Grandjean. ‘Toen ik voor
de televisie werkte, was een van mijn eerste interviews met Axel Vervoordt in zijn kasteel in ’s Gravenwezel. Daar liet hij me een grijzige Fontana zien,
die boven een schouw hing. Op de schoorsteenmantel stond de kop van een monnik uit de twaalfde eeuw. Die twee werken gingen een ongelooflijke
dialoog met elkaar aan: dat beeld heeft me nooit
meer losgelaten. Die ontmoeting heeft een bepalende invloed op mijn carrière gehad, want daarna ben
ik kunstgeschiedenis gaan studeren in Amsterdam.

Met een Global Exchange Programme-beurs heb
ik later een jaar Fine Arts gestudeerd in New York.
Maar altijd ben ik gefascineerd gebleven door de
relatie tussen kunstwerken uit diverse tijden. Dat
is ook de reden waarom het KMSKA zo’n aantrekkingskracht op mij uitoefent. Nog een Belg, Jan
Hoet, heeft mij altijd geïnspireerd. Hij is een van
die curatoren die een oprechte verbinding kon leggen tussen kunst en de mensen. Daar heb ik grote
bewondering voor.’

Internationaal en lokaal
Waarom hebt u voor het KMSKA gekozen?
‘In eerste instantie voor de collectie: zeven eeuwen
kunst, waarbij de moderne en de oude meesters
onder hetzelfde dak gepresenteerd worden. Ik denk
dat dat redelijk uniek is, want meestal zie je, zeker
in de grote steden – ik denk aan Parijs – aparte
musea voor oude, moderne en hedendaagse kunst.
De KMSKA-collectie is fenomenaal en nu gaat die,
in dat prachtige nieuwe gebouw, ook nog eens op
een heel andere manier gepresenteerd worden.
Daar komt de spanning van de heropening bij: ook
dat trekt mij enorm aan. Daar zag ik meteen de
enorme potentie van in: internationale ambitie én
lokale verbinding met de omwonenden en met de
Antwerpenaren.’
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‘Altijd ben ik gefascineerd
gebleven door de relatie tussen
kunstwerken uit diverse tijden.’
		

— Jacqueline Grandjean
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Meester van de Mechelse Sint-Jorisgilde, De leden van de Mechelse gilde van de grote kruisboog, (1497), olieverf op paneel,
105 × 174 cm, KMSKA, inv.nr. 818. Onder de mantel van de bisschop rechts kwam na de restauratie een bedelaar tevoorschijn.
Deze restauratie werd gerealiseerd met de steun van Nationale Loterij.

‘Ook valt mij op dat het KMSKA een heel menselijk
museum is: op de website presenteren de teams
zich op een open manier, terwijl veel musea zich
momenteel afschermen. Probeer daar maar eens
iemand te pakken te krijgen. Zo’n openheid is net
heel belangrijk om de verbinding buiten het museum te maken.’
Wordt er in België en Nederland anders naar
kunst gekeken?
‘In Nederland wordt kunst vaak gezien als een elitaire bezigheid, een linkse hobby of een franje dat
in tijden van economische weerbarstigheid snel
weggeknipt kan worden. Er heeft, ergens in de jaren tachtig, een onthechting plaatsgevonden tussen
kunst en de samenleving. In België is kunst veel
meer onderdeel van het leven: eten, drinken en
kunst. Je kan hier makkelijk een gesprek over kunst
aanknopen met mensen die je op straat tegenkomt.
Dat is in Nederland onmogelijk. Luc Tuymans, bij-

voorbeeld, is een bekende Belg. Ik heb heel goed
nagedacht maar ik kan in Nederland geen nationale
kunstenaar noemen die op straat herkend zou worden. In Nederland moeten de dingen nut hebben.
Aan een kunstenaar wordt gevraagd of hij/zij kan
rondkomen, hier vraagt men waarover zijn of haar
kunst gaat. Daar heeft het Hollandse calvinisme
ongetwijfeld wat mee te maken.’

Verbinding met de bezoekers
Toch hebben we in België vaak de indruk dat
het er in de Nederlandse kunstensector professioneler aan toegaat.
‘Daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik ben alvast
onder de indruk van wat in het KMSKA gebeurt. De
hoeveelheid werk die in het restauratieatelier verstouwd is, ondanks corona, en de kwaliteit die geleverd wordt, is indrukwekkend. Alles ligt op schema.
Ik heb ook diep respect voor hoe hard en deskundig
hier in huis gewerkt wordt, onder andere aan de
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digitale ontsluiting, het zorgvuldige onderzoek en
de meerstemmige presentaties van de collectie. Er
loopt hier een indrukwekkende hoeveelheid aan
deskundigheid en daadkracht rond.’
U was bijna tien jaar directeur van De Oude
Kerk, het oudste gebouw van Amsterdam.
Hoe groot is de overgang?
‘Ik zie vooral de parallellen. Ook daar probeerde ik
verbinding te vinden met de bezoekers. Waar het
om gaat is: hoe houd je die zeven eeuwen kunst
levend? Dat is dezelfde vraag bij het KMSKA.’

ambities waar te maken. Uiteraard ben ik ook in
Antwerpen en Vlaanderen een tour d’horizon aan
het doen om te kijken welke vormen van synergie
er mogelijk zijn. Ik ben nu al onder de indruk van
het brede culturele aanbod in de stad.’
‘Een andere uitdaging is: hoe verbind je je met de
nieuwe generaties, die het KMSKA niet kennen
omdat het meer dan tien jaar dicht is geweest? Wat

U hebt in De Oude Kerk ingezet op hedendaagse kunst. Gaat u dat hier ook doen?
‘Ik heb niet de bedoeling om hier hetzelfde kunstje
te doen. Dat zou niet goed zijn. Ik wil eerst kijken
hoe de collectie in elkaar zit, hoe de samenleving
in elkaar zit… Er is ook al veel voorbereidend werk
gebeurd.’

Boeiende vraagstukken
Is dat niet frustrerend voor u?
‘De afspraak is duidelijk. Wat er ligt, ligt er. De
trein rijdt, die wil ik niet stoppen. Ik wil vooral kijken naar de periode ná de opening. Hoe bestendigen we de reputatie van het museum: nationaal
en internationaal? Hoe zorgen we ervoor dat we
in de top komen van de internationale musea? Ik
beschouw het KMSKA graag als het kleine zusje
van het Amsterdamse Rijksmuseum. Daarmee zie
ik samenwerkingen mogelijk, net zoals met het
Louisiana Museum in Kopenhagen, Boijmans van
Beuningen in Rotterdam, Musée des Beaux-Arts
Lausanne, San Francisco MoMA en Folkwang in
Essen. Samenwerking is dé manier om je grote

‘Wat zijn de vraagstukken van
het moment en hoe verhoudt het
museum zich daartoe?’
		

— Jacqueline Grandjean

Lucio Fontana, Concetto Spaziale, (1965),
acrylverf op doek, 92,5 × 60 cm, KMSKA, inv.nr. 3197
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zijn de vraagstukken van het moment en hoe verhoudt het museum zich daartoe? Ik denk aan de
Black Lives Matter-beweging, de pandemie… Hoe
zorgen we voor een presentatie die rechtdoet aan
de huidige multiculturele samenleving? Dat zijn
vraagstukken die mij enorm interesseren en die ik
ga bekijken met het hele team.’
‘Het gaat ook om manieren van kijken. In het project Radio Bart gaat Bart, de blind geworden telefonist van het KMSKA, de dialoog aan met de bezoeker. Bart vraagt om een schilderij te beschrijven.
Een geniale vondst: zo spoort hij de bezoeker aan
om anders te gaan kijken.’

JACQUELINE GRANDJEAN (1968)
_ studeerde Filmwetenschap en Kunstgeschiedenis in
Amsterdam en Fine Arts in New York
_ gradueerde aan het The Getty Institute for Museum
Leaders in Los Angeles (2017)
_ werkte mee aan de tentoonstelling Elck Zijn Waerom,
een samenwerking tussen KMSKA en Museum voor
Moderne Kunst Arnhem (2000)
_ conservator Amsterdams Historisch Museum (20052009)
_ curator tentoonstellingsserie Oh Crisis! (2009-2012)
in Huize Frankendael, Amsterdam
_ directeur van Museum De Oude Kerk, Amsterdam
(2012-2021)
_ artistiek directeur van het KMSKA

‘Toch wil ik benadrukken dat we de oudere museumbezoeker niet mogen vergeten: daar zit veel
wijsheid en diepgang, het is een heel dankbaar publiek. Het weerzien met de collectie gaat op hen
veel indruk maken.’

Lara Croft
U bent een groot muziekliefhebber. Het
KMSKA zet ook in op muziek, onder andere
met het Artists in Residence-programma.
‘Toen ik naar de schilderijen van Ensor keek, vond ik
dat daar muziek leek in te zitten. Toen wist ik nog
niet dat Ensor een groot muziekliefhebber was, zelf
op het harmonium speelde en het ballet La Gamme
d’Amour had geschreven. Een van onze Artists in
Residence, Oltremontano [een historisch blazersensemble; ER], heeft een soundtrack gemaakt voor
Hans Memlings God de vader met zingende en musicerende engelen. Het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw in Puurs bouwde hiervoor de afgebeelde instrumenten na. De klank is fascinerend.’
Het museum heeft als onderzoeksinstelling
ook een wetenschappelijke opdracht.
‘Het is een belangrijk en onderscheidend element
van dit museum. Ook daarin opent samenwerking
veel mogelijkheden. De kennis van je collectie kan

_ adviseerde o.a. bij de Amsterdamse Kunstraad, het
Mondriaanfonds en diverse nationale kunstaankopen.
_ leverde bijdragen aan uiteenlopende publicaties en
schreef talrijke essays
_ extern deskundige aan de Amsterdam University for
the Arts
_ o.m. voorzitter van de jonge kunstbeurs Unfair, Estate
Stansfield/Hooykaas en Public Art Amsterdam (PAA)
Grandjean woont in Antwerpen, is getrouwd
en heeft twee kinderen.

James Ensor aan zijn harmonium
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James Ensor, De verzoeking van de heilige Antonius, 1927,

‘De kennis van je collectie
kan je alleen maar levend
houden als je die blijft
onderzoeken en bevragen.’
		

— Jacqueline Grandjean

je alleen maar levend houden als je die blijft onderzoeken en bevragen. Eén voorbeeld maar: tijdens de
restauraties zijn nieuwe figuren ontdekt: zo kwam
in het schilderij van de Meester van de Mechelse
Sint-Jorisgilde een bedelaar tevoorschijn die ooit
overschilderd was. Zo’n ontdekking levert een heel
nieuw verhaal op.

olieverf op doek, 58,6 × 68,6 cm, KMSKA, inv.nr. 4003

Wat zijn, tot slot, uw favoriete werken van
KMSKA?
‘Het zijn vaak werken waar ik me vragen bij stel.
Godenbanket van Frans Floris bijvoorbeeld, dat ik
in het restauratieatelier zag. Waarom is die engel
onafgewerkt, terwijl het gezicht van de godin zo
fijn geschilderd is? En wat is de betekenis van de
afgebeelde harten? Van Ensor vind ik de nieuwe
aanwinst De verzoeking van de heilige Antonius een
fascinerend schilderij: daar hangt een intrigerende witte waas over. Fouquets Madonna is dan weer
een absoluut topwerk. Je kan je niet voorstellen dat
het omstreeks 1450 gemaakt is. De madonna heeft
een Lara Croft-achtige verschijning. Het is bijna
sciencefiction, zo intrigerend.’
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Welke kunstwerken uit de collectie
van het KMSKA inspireren
kunstenaars van nu? En waarom?

OEFENING IN
NEDERIGHEID
EN VERBEELDING
DOOR DENNIS MARIEN EN AN VAN HERTUM

Christophe Coppens (1969) heeft een hechte band
met theater en opera. Hij maakte aanvankelijk carrière met een oeuvre op de grens van mode, design
en kunst. Daarna legde hij zich toe op beeldend
werk en de regie van opera’s.
‘De Tien’ is een artistieke interventie waarmee
Christophe Coppens een persoonlijke en inventieve
kijk geeft op tien details uit de KMSKA-collectie. Hij
vormt zijn selectie om tot een speelse en avontuurlijke ervaring. En: de Munt werkt mee. Dat wordt
een unieke samenwerking.

Moeilijke museumbezoeker
Drie jaar geleden polste het KMSKA of hij interesse
had om een educatief parcours voor de jongste bezoekers te bedenken dat permanent aanwezig zal
zijn in de museumzalen.
Met de heropening van het museum in het
vooruitzicht is het project ondertussen in
volle ontwikkeling. Kan je vertellen over hoe
het allemaal is begonnen?
‘Toen we dit project eerst bespraken, was ik meteen
heel enthousiast, maar tegelijk ook voorzichtig. Tien
nieuwe werken bedenken die tussen alle topstukken zouden komen te staan, dat leek me een zeer
delicate ingreep, een oefening in nederigheid ook.’

MUSEUMMUZE

Christophe Coppens (in het midden) en een deel van de medewerkers van de ateliers van de Munt.
Veertig vakmensen werken mee aan 'De Tien'.
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Niet kinderlijk

Schaalmodel van een installatie op zaal geïnspireerd op het schilderij
De verzoeking van de heilige Antonius door Maerten de Vos.

‘Het uitlichten van een detail
zet de verbeelding van een kind
aan het werk.’		
— Christophe Coppens

‘Ik ben zelf een moeilijke museumbezoeker: ik hou
niet van de clash tussen de typische installaties
voor kinderen en de kunstwerken in een museumzaal. Mijn eerste gedachte was dat de schilderijen
op zich zo tot de verbeelding spreken dat mijn inbreng overbodig zou zijn. Maar het uitlichten van
een detail zet de verbeelding van een kind aan het
werk. Het spoort aan tot anders kijken en ontdekken. Zo maak je van een museumbezoek een spannend avontuur. Mijn eerste museale ervaring als
kind was trouwens in het KMSKA. Mijn grootvader
nam me mee. Ik was altijd erg onder de indruk,
vooral van de Rubenszaal, met haar hoge muren
en roodfluwelen banken.’

Vanaf 2022 komen jouw creaties in de indrukwekkende museumzalen. Hoe heb je de
selectie gemaakt van de tien kunstwerken
waarmee je aan de slag bent gegaan?
‘Dat was best een uitdaging. Samen met de curatoren ging ik door de volledige lijst van kunstwerken
die op zaal worden getoond. Zo kwamen we tot een
eerste shortlist. Het was niet gewoon een kwestie
van inspiratie vinden, maar ook een onderneming
vol praktische overwegingen: je moet rekening
houden met de beperkingen van de zaal, de spreiding over het hele museum, de veiligheid van de
bezoekers… Deze opdracht draait niet om mij, het
is geen soloshow! Net die uitdaging sprak me aan:
sterk visueel werk maken dat tegelijk verdwijnt in
de ruimte. “De Tien” is bedoeld voor alle kinderen,
ongeacht hun achtergrond, maar het geheel mag
niet kinderlijk aandoen.’
Daarom wou ik niet gewoon een detail uitvergroten,
dat is te simplistisch. Ik zag een reeks tactiele werken voor me, met geluid of beweging, die aanzetten
tot denken en fantaseren. Zo sporen ze de bezoekers aan om te verdwalen in het schilderij.’
Zit je persoonlijke favoriet uit onze collectie
erbij?
‘Het is voor mij onmogelijk een favoriet te noemen.
Ik kijk er wel enorm naar uit De verzoeking van de
heilige Antonius van Maerten de Vos opnieuw te zien.
Tijdens het selecteren van de schilderijen sprong
die eruit: de vele details en vreemde wezens spreken meteen tot de verbeelding. Soms zijn het andere details die in het oog springen, zoals de vreemde
houding van de hand van de Heilige Hiëronymus
door Marinus van Reymerswale. Dit detail heeft
iets intrigerends, maar is tegelijk spookachtig. In
Landschap met de vlucht naar Egypte, een zeer klein,
maar prachtig werk van Joachim Patinir, ging mijn
aandacht dan weer naar de rots. Blijkbaar baseerde
Patinir zich daarvoor op het landschap in zijn geboortestreek rond Dinant. ‘

Maerten de Vos, De verzoeking van de heilige Antonius, (1594),
olieverf op paneel, 277,4 × 209 cm, KMSKA, inv.nr. 103

Marinus van Reymerswale, Heilige Hiëronymus, 1541,
olieverf op paneel, 78 × 107 cm, KMSKA, inv.nr. 990.
Gerestaureerd met de steun van Nationale Loterij.

‘We waren dan ook zeer blij
dat de Munt toegezegd heeft,
het is de eerste keer dat ze
een productie voor een museum
aanvaarden.’ 		
— Christophe Coppens

Primeur voor de Munt
Het is een zeer groot project geworden, waar
je niet alleen aan werkt.
‘De tien werken worden op zeer verschillende manieren gemaakt. In plaats van met verschillende
uitvoerende ateliers samen te werken koos ik ervoor om de link te leggen met een ander Belgisch
instituut: de Munt in Brussel. Mijn ervaringen
met hun ateliers zijn zo positief dat ik het team
zeer graag hierbij wou betrekken. Ik regisseerde
daar twee opera’s en mijn derde, Norma, gaat in
december 2021 in première. Het is een bijzondere
samenwerking, niet met de klassieke verhouding
tussen opdrachtgever en uitvoerder, maar een echte
wisselwerking. Mooi meegenomen is dat we zo een
brug slaan tussen twee prachtige Belgische steden

MUSEUMMUZE

Vakmanschap van de Munt
Om de geheimen van de Munt te ontdekken
volstaat een kijkje achter de coulissen niet.
Tegenover het operahuis in de Leopoldstraat
zit een bijenkorf van ateliers verborgen.
Charmaine Goodchild staat aan het roer
van een technisch team van meer dan 180
werkkrachten, onder wie zeventig ateliermedewerkers. De ateliers beschikken over
twintigduizend vierkante meter werkruimte,
verdeeld over diverse ateliers: schrijnwerkerij,
metaalbewerking, beeldhouwwerk, kostuumontwerp, schilderatelier…: alles wat je nodig
hebt om grootse producties op touw te zetten.
Zo’n grote werkplaats is geen unicum voor een
operahuis, maar steeds meer theaters worden
gedwongen om hun ateliers op te geven door
besparingen. Voor de Munt is het erg belangrijk
om deze expertise in huis te houden en door
te geven. Elk van de medewerkers heeft haar
of zijn vaardigheid. Het is een hele waaier:
van schilderen en smeedwerk tot houtbewerking en schoenmaakster. Aan het project met
KMSKA werken ruim veertig vakmensen met
vereende krachten.

en culturele instellingen; Antwerpen en Brussel,
een museum en een operahuis. We waren dan
ook zeer blij dat de Munt toegezegd heeft, het is de
eerste keer dat ze een productie voor een museum
aanvaarden.’
We kijken natuurlijk erg uit naar de heropening. Hoe zie jij ‘De Tien’ het liefst over een
klein jaar?
‘De werken zijn op dit moment in volle uitvoering.
De volgende grote stap is de inhuizing. Bij de opening hoop ik natuurlijk kinderen te zien klimmen
of kruipen in een installatie. Spannend!’

demunt.be

Een mockup van een installatie op zaal geïnspireerd op het schilderij
met de Heilige Hiëronymus, door Marinus van Reymerswale.

17

Het daglicht valt via de lichtkappen in de bovenste zalen van het nieuwe museum.

INGENIEURS
VAN KLIMAAT
EN LICHT

DOOR VEERLE DE MEESTER

Klimaat en licht: het zijn fundamenten voor een
museum, zijn collectie en de bezoekersbeleving.
Je ziet ze niet, maar ze zijn o zo essentieel. Een
gesprek met de ontwerpers van het ingenieuze
klimaat- en lichtplan voor het nieuwe en het oude
museum.

Walter Hoogerwerf (projectleider bij KAAN Architecten) en Alex Ockhuysen (ingenieur bij Royal HaskoningDHV) werkten meer dan tien jaar samen aan
het masterplan. Walter als architect en Alex maakte
als intallatietechnisch ingenieur de vertaalslag. Hun
‘onzichtbaar’ werk speelt een grote rol in de bezoekersbeleving en is van wezenlijk belang voor het
bewaren van de collectie.

HET NIEUWE MUSEUM

Hoe belangrijk is het dat het nieuwe museum
een daglichtmuseum is?
walter hoogerwerf : ‘We hebben dat als uitgangspunt genomen in ons ontwerp. Ook het KMSKA
had die wens. Die ontstond vanuit de lichtkwaliteit
die een daglichtmuseum oplevert, maar hoort ook
bij het gebouw. De afmetingen en verhoudingen
van de museumruimtes en de lichtplafonds waren
in de 19de eeuw helemaal afgestemd op een goede
lichtinval. Het bestaande gebouw wordt als monument hersteld, en dus ook de manier om daglicht
binnen te brengen, zoals in het initiële ontwerp.
Het is heel bijzonder dat we dit hebben kunnen behouden. In het nieuwe museum hanteren we hetzelfde uitgangspunt, maar is de aanpak helemaal
anders. Ook daar staat de manier waarop we licht
binnenbrengen in verhouding tot de ruimte, maar
we baseren ons op lichtmetingen en computersimulaties om op een eigentijdse manier een gelijkaardige lichtkwaliteit te creëren.’
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Alex, hoe ga jij met zo’n opdracht aan de slag?
alex ockhuysen : ‘Er was heel veel afstemming met
de architect nodig om die uiteindelijke uitstraling
van het gebouw goed te krijgen. We zijn al in een
vroeg stadium gestart met het bekijken van hoe we
de daglichtervaring kunnen laten matchen met de
randvoorwaarden om de collectie te beschermen. We
namen studies over klimaat en lichtgevoeligheid
van kunstwerken mee in onze lichtberekeningen.
Met de kennis van die randvoorwaarden en de oriëntatie van het gebouw hebben we berekend hoe we
zo veel mogelijk licht binnen kunnen brengen. Vervolgens kwamen we in samenspraak met de architect tot een lichtontwerp.’

‘We willen zo veel mogelijk noorderlicht binnenhalen, dat is het beste
om kunstwerken te bekijken.’
			

Walter Hoogerwerf

Alex Ockhuysen

— Walter Hoogerwerf
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‘We klimatiseren zo enkel de
Een daglichtmuseum is heel mooi, maar is
ook afhankelijk van het weer. Hoe zijn jullie
daarmee omgegaan?
walter : ‘In het 19de-eeuwse museum kunnen we
de hoeveelheid licht regelen met twee schermen
die boven het glazen plafond open en dicht kunnen
gaan. Daarmee kunnen we een teveel aan daglicht
temperen. Wanneer je door het museum loopt,
ervaar je de positieve effecten van het buitenlicht.
In veel hedendaagse musea zit je in een box waar
het licht volledig onder controle is: elke zaal is dan
identiek. Nu is er een grote diversiteit aan lichtervaringen. Dat vonden we als architect heel belangrijk.
Je ervaart een gebouw niet alleen door de variatie in
de afmetingen maar ook door de afwisseling in de
akoestiek en het licht.’

Infuus
Kunnen jullie iets meer vertellen over de
lichtkoepels in het nieuwe museum?
walter : ‘We willen zo veel mogelijk noorderlicht
binnenhalen, dat is het beste om kunstwerken te
bekijken. De koepels zijn als “lichthappers” precies
op het noorden gepositioneerd. In combinatie met
de helling van het glas vermijden we direct zonlicht
en vangen we alleen indirect licht. De lichthappers
hebben we zo gevormd dat het licht naar beneden
wordt gestuurd en zich diffuus verspreidt. Alex en
zijn collega’s hebben er vanuit de wetenschap voor
gezorgd dat onze modellen, waar ook veel esthetica
in zit, niet alleen mooi ogen maar dat ze ook de
juiste hoeveelheid licht en de juiste lichtrichting
opleveren. Ook de reflectie van de witte vloer in de
bovenzalen draagt bij aan de mooie egale verdeling
van het licht op de wanden.’
Welke impact hadden het klimaatsysteem en
de lichtinstallatie op het ontwerp?
walter : ‘Bijzonder veel. Alex en ik hebben intens
samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. In een
museum nemen klimaatinstallaties veel plaats in.
Als architect vind ik het dan ook belangrijk dat dit
aspect deel uitmaakt van het denken over de structuur van een gebouw. In de zes patio’s van het museum hebben we een nieuw volume gebouwd met

lucht rond de kunstwerken,
geen volledige ruimtes.’
			

— Alex Ockhuysen

daarin ook de installaties die het klimaat “maken”.
Vanuit de twee voorste patio’s en een aparte verdieping met enkel techniek bereiken we het hele
museum. Ik zie het nieuwe museum als een soort
infuus dat ervoor zorgt dat het klimaat en de temperatuur in het hele gebouw in orde zijn. De vele
uren die Alex en ik hebben samengezeten om dit
geïntegreerd te krijgen, dat is best bijzonder.’
alex : ‘Met name de ventilatie krijgt veel meer aandacht dan vroeger. We hebben het ventilatiesysteem
in het oude museum zo ontworpen dat we alleen de
wanden waarop de kunstwerken hangen voorzien
van nauwkeurig ingestelde verse lucht. We klimatiseren zo enkel de lucht rond de kunstwerken,
geen volledige ruimtes. Door deze andere aanpak
hebben we de capaciteit teruggebracht tot ongeveer
de helft van een standaard ventilatiesysteem in een
museum. Dit betekent dat het energieverbruik ook
lager is.’
walter : ‘Door het klimaat zo precies te richten heb
je ook minder grote kanalen en inblaasopeningen
nodig. Daardoor hebben we de kanalen en roosters
bijna onzichtbaar kunnen aanbrengen.’

Divers en intens
Waarin lag de grootste uitdaging?
alex : ‘De combinatie van onbekende factoren waar
je mee te maken krijgt. Je hebt een gebouw dat al
een aantal generaties meegaat en waar in de loop
der jaren zaken zijn aan toegevoegd die het proces
moeilijk maken. Ik denk vooral aan het verwijderen
van de asbest.’
walter : ‘De diversiteit binnen het gebouw is enorm.
We konden één principe nooit in alle ruimtes doortrekken. De volgende zaal bleek net weer anders te
zijn. Met veel geduld en door te blijven doorwerken
ziet het er uiteindelijk allemaal hetzelfde uit, maar
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Computersimulatie technische installaties. © KAAN Architecten

‘Het uitgangspunt om de installatie
onzichtbaar te integreren hebben
we kunnen volhouden, maar het
was wel heel intensief.’
			

— Walter Hoogerwerf

Het lijkt me heel moeilijk om vanaf een tekentafel en een blad papier te starten.
walter : ‘Het gebouw is onmetelijk groot, de zalen
zijn heel verschillend en de archieftekening die je
zoekt is er natuurlijk net niet. Helemaal in het begin konden we weinig onderzoeken, want veel was
afgesloten vanwege asbest. Je probeert dan zo goed
mogelijk aannames te doen, erop vertrouwend dat
je op een gegeven moment tegen de ontbrekende
informatie aanloopt. Zo hebben we stap voor stap
voortgebouwd.’

De vier seizoenen
in wat er achter de wanden zit zijn er grote verschillen. Het uitgangspunt om de installatie zo onzichtbaar mogelijk te integreren hebben we kunnen
volhouden, maar het was wel heel intensief. Het
mooie is nu dat we de lucht op dezelfde plaats uit
de zaal halen waar dat in de 19de eeuw ook gebeurde. De geperforeerde messing platen die in open
verbinding staan met de zolderkappen zijn er nog.’

Hoe anders is het klimaatsysteem in het nieuwe museum? Daar hadden jullie meer vrijheid
bij het ontwerpen.
alex : ‘We hebben gekozen voor een systeem waarin
twee luchtstromen met een verschillende temperatuur en luchtvochtigheid zich in iedere ruimte zo
met elkaar mengen dat de condities er goed zijn.
Die keuze heeft alles te maken met het risico op
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Aan- en afvoer van de lucht via kanalen aan het plafond

waterlekkage vanuit de installaties naar de museumzalen. Dat loop je als je lokaal gaat bevochtigen
of ontvochtigen. We hebben alle actieve onderdelen
van de klimaatinstallatie teruggebracht in een centrale techniekruimte, waardoor het risico maximaal
wordt gereduceerd.’
walter : ‘In het 19de-eeuwse museum wordt de
lucht van bovenaf ingeblazen en valt hij langs de
wand naar beneden. De ventilatielucht warmt in
de zaal op en wordt via afzuigopeningen bij het
glazen velum afgevoerd. Voor het nieuwe museum
ontwikkelde Alex een systeem dat lucht langzaam
de ruimte inblaast via openingen onderaan in de
wand. Om die op onzichtbare plekken in de vides
te recupereren. Omdat de openingen zichtbaar zijn
hebben we ze met architectonische aandacht voor
het detail behandeld. De integratie van techniek en
architectuur gaat tot in de details.’

‘De buitencondities hebben
een invloed op de installatie,
waardoor we die voor alle
seizoenen in kaart moeten
brengen.’
			

— Alex Ockhuysen

HET NIEUWE MUSEUM

Veel mensen vragen zich af waarom we nu
zolang moeten testen.
alex : ‘De testperiode is belangrijk. De klimaateisen
die je stelt aan de kunstwerken betekenen dat je
in de winter warmte en vocht moet toevoegen en
in de zomer moet ontvochtigen en koelen. De buitencondities hebben een invloed op de installatie,
waardoor we die voor alle seizoenen in kaart moeten brengen.’
walter : ‘Over de verschillende seizoenen stuur je
het systeem bij, tot het zoveel data heeft opgebouwd
dat het weet hoe het moet reageren. We zien in de
metingen dat het systeem steeds beter op fluctuaties reageert.’

doet, moet je je herinneren waarom je negen jaar
geleden iets besproken hebt en wat er toen beslist
werd. Je wordt een soort bewaker en beheerder van
het ontwerp.’
alex : ‘Bij zo’n ontwerp en bouwproces zijn een
heleboel specialisten betrokken, maar je kan die
niet continu raadplegen bij de uitwerking van alle
details. We hebben erover moeten waken dat hun
specialistische inbreng heel helder was. Dat maakt
het interessant en spannend. Maar weinig projecten
vragen zo veel aandacht en zijn zo uitgebreid. Het
museum in Antwerpen is echt wel mijn gebouw en
dat is voor Walter ook zo, denk ik. We zijn er een
beetje mee vergroeid. Een project met deze omvang
en graad van betrokkenheid zullen we niet meer
meemaken. Het is uniek in een carrière.’
walter : ‘Vóór het masterplan kwam ik hier wel
eens en dat zal straks ook wel zo zijn. Ik ben heel
benieuwd hoe dat zal zijn.’

Uniek
Hoe bijzonder was dit project?
walter : ‘Zowel bij ons als bij Royal HaskoningDHV zijn altijd de juiste mensen betrokken geweest. Zelf ben ik er nu twaalf jaar mee bezig. Dat
had ik van tevoren nooit gedacht. Als je vandaag iets

01 lichtkoepel
- noordgericht extra helder zonwerend trippelglas,
6-12-4-12-33.2, kleurweergaveindex 96%, ug 0.7,
UV blokkerende pvb folie, zwarte spacers
- 50x50 staalprofielen met gezette kraag gecoat in
kleur RAL1013 mat
- kraag aluplaat 3mm rondom gelast gecoat in
kleur RAL1013 mat vzv PU isolatie 40mm,
aansluitend met profiel dmv epdm slab bovenzijde
- onderzijde verbonden met gecacheerde
staalplaat verbonden met pvc dakbedekking, naad
tussen kraag en PV gedicht met zwelband
- holte tussen dakelement en vormplafond gedicht
met rf Soudafoam en rotswol

01

02

02 koepel
- PVC dakbedekking wit ral 1013, Renolit
Alkorplan, horizontaal verlijmd, verticaal
mechanisch bevestigd
- isolatie PIR 100mm
- dampscherm Alkorplus
- geprefabriceerde ruwbouw mplex en randhout
- rf gyproc 2x 15mm
03 dak
- pvc dakbedekking wit ral 1013, Renolit Alkorplan,
horizontaal verlijmd, verticaal mechanisch
bevestigd
- isolatie PIR unitherm 12cm
- dampscherm App
- hoekaansluiting Butyrub en kemperol, bovenzijde
verdeelplaat en extra pvc
- mplex op houten balken
- rf gyproc 2x15mm
- staalconstructie op afschot, brandwerend
geschilderd

03

04 verlichting
- Bij onvoldoende daglicht
- custom afdekplaat in polycarbonaat met
perforatiepatroon tbv ventilatie, gemonteerd met
magneten

04

05 vormplafond
- gevormd voor het juiste lichtnivo en lichtspreiding
noorderlicht
- GRG glass reïnforced gypsum, d=7mm, verend
afgehangen aan plagypprofielen rf stabiel
- per koepel 1 geheel element (lxbxh .ca3x1,6x2m)
- naadloos geheel gevulcaniseerd, scherpe
punten, verbinding voorbij de hoeken
- geschuurd en geplamuurd, afgeschilderd in
RAL9010 mat

05

Doorsnedetekening van de lichtkappen. © KAAN Architecten
Lichtkoepels Vertical Museum

1 : 15 scale
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FOUTE FEITEN

Er doen in de kunsten verhalen
de ronde waarbij je je moet
afvragen: klopt dat wel?
Of zijn het ‘foute feiten’?

DE LANSSTEEK,
VAN RUBENS?
DOOR NICO VAN HOUT

De lanssteek is een befaamd schilderij uit de
KMSKA-collectie. Onder meer Sir Joshua Reynolds
en Eugène Delacroix gaven blijk van hun bewondering ervoor. Al enkele eeuwen staat het bekend als
een meesterwerk van Rubens. Toch lijken de voorbereidende studies voor dit altaarstuk niet het werk
van de grootmeester.
Verschillende oude bronnen wijzen Rubens als auteur aan. Een 17de-eeuwse prent van Schelte Adamsz.
Bolswert waarop het schilderij wordt gereproduceerd, vermeldt ‘P.P. Rubens Pinxit’: ‘Rubens heeft
het geschilderd’. En in zijn biografie van Rubens
prees Gian Pietro Bellori in 1672 De lanssteek als een
werk van de meester aan.
Nauwelijks te overtreffen
In 1727 bezocht Antoon Sanders (in het Latijn:
Sanderus) de vandaag de dag grotendeels afgebroken Minderbroederskerk in Antwerpen, waar het
schilderij zich in het hoogaltaar bevond. Op de
sokkel van de portiek las hij een opschrift in het
Latijn. In vertaling luidt dat: ‘In het jaar 1620 na de
Geboorte heeft Nicolaas Rockox […] dit hoogaltaar
opgetrokken, een schitterend werk in verschillende soorten marmer. Het schilderij erin toont met
zeldzame kunstzin de gekruisigde Christus tussen
de twee dieven. Rubens schilderde het op zulk een
manier dat hij zichzelf nauwelijks nog zou overtreffen.’ Onder het schilderij zelf las hij: ‘Burgemees-

Anthony van Dyck, Christus aan het kruis met de heilige Maria
Magdalena, recto, 1630-1635, pen en bruine inkt op papier,
27,6 cm × 19,7 cm, The Courtauld, Londen

Anthony van Dyck, Christus aan het kruis,
‘De lanssteek’, (1620), olieverf op paneel,
429,6 × 310 cm, KMSKA, inv.nr. 297
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Hier toegeschreven aan Anthony van Dyck:
De lanssteek, 1619-1620,
olieverf op paneel, 64, 8 cm × 49,9 cm,
Victoria and Albert Museum, Londen.

Al in de negentiende eeuw
betwistten kunstkenners de
toeschrijving aan Rubens.

ter Rockox heeft dit altaar voor Christus opgericht.
Het schilderij werd gemaakt door Rubens’ hand. Of
men nu kijkt naar het vakmanschap van de kunstenaar, of naar het hart van de schenker, niets kon met
een nobeler geest zijn gegeven.’
Over naar Van Dyck
En toch. Al in de negentiende eeuw betwistten
kunstkenners de toeschrijving aan Rubens. In
Les maîtres d’autrefois uit 1876 omschreef Eugène
Fromentin De lanssteek als een onsamenhangend
werk. Het bestaat volgens hem uit afzonderlijke

FOUTE FEITEN

Enkele voorbereidende studies voor
het altaarstuk dragen het stempel
fragmenten die weliswaar elk het idee van Rubens’
mooiste verwezenlijkingen in zich dragen. Max
Rooses (1888), Rudolf Oldenbourg (1922) en Gustav
Glück (1931) schreven het schilderij toe aan Anthony
van Dyck. Zo ontstond tussen kunsthistorici een
diepe controverse tussen believers en non-believers.
Feit is: enkele voorbereidende studies voor het
altaarstuk dragen het stempel van Rubens’ jonge
medewerker, zoals de snelle krabbelingen voor De
lanssteek (Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam) en een penschets van de Christusfiguur
en de smekende Maria Magdalena (Courtauld Institute, Londen). Die tweede studie ontdekten we
op de achterkant van een blad waarop Van Dyck
enkele bomen tekende. Nog belangrijker is dat de
monochrome olieverfschets van de volledige compositie (Victoria and Albert Museum, Londen) sterk
van Rubens’ olieverfschetsen verschilt. De dunne
nerveuze penseellijntjes in dit modello lijken veeleer
op de summiere, haast bibberige verfhoogsels die
we in latere olieverfschetsen van Van Dyck aantreffen, zoals op de schets voor de Heilige Augustinus
van Hippo in extase in het KMSKA (inv.nr. 5145).
Werkgever Rubens
Met het oog op het project maakte Rubens een
figuurstudie van een niet op het schilderij uitgevoerde man met een ladder (Wenen, Albertina),
maar dat verandert niets aan de fundamentele rol
die zijn medewerker opnam. Uit dit alles concluderen we dat Van Dyck verantwoordelijk is voor het
ontwerp van De lanssteek. Uit een grondige studie
van het grote paneel in 2011 konden we afleiden dat
het altaarstuk naast zwakker uitgevoerde passages
ook sublieme momenten heeft, zoals het gezicht
van Maria Magdalena, of de twee toeschouwers op
de achtergrond.
De jonge Anthony van Dyck schilderde De lanssteek
voor zijn werkgever, de firma Rubens. De waarheid
staat dus niet altijd in steen gebeiteld. Voortaan zal
het altaarstuk in het KMSKA op naam van Rubens’
rechterhand staan!

van Rubens’ jonge medewerker.

Anthony van Dyck, Heilige Augustinus van Hippo in extase,
(1628), olieverf op paneel, 44,5 × 27,5 cm, KMSKA, inv.nr. 5145
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KLEINE LET TERS

Nieuws uit het museum en over
projecten waar het KMSKA bij
betrokken is. In sneltreinvaart.

KLEINE
LETTERS
DOOR NATHALIE PAUWELS
EN SISKA BEELE

Noteer in je agenda: 25 september 2022
Op die dag opent het nieuwe KMSKA zijn deuren voor het publiek.
De verbouwing zit in de laatste rechte lijn: de kantoren, de gouddecoratie in de Rubens- en Van Dyckzalen, de tuin, de De Keyserzaal, het testen van de klimaatinstallatie (zie pp. 18-23)... In het voorjaar begint de inhuizing van alle kunstwerken. Achter de schermen
werken we een programma uit. Tel dus mee af naar alle mijlpalen
die volgend jaar nog op ons pad liggen. En naar je eigen, langverwachte bezoek aan het KMSKA.

Cleopatra in Parijs
In 1887 schilderde Alexandre Cabanel voor het Antwerpse Museum van de
Academiekers een tafereel met Cleopatra in de hoofdrol. Voor het schilderij
naar Antwerpen kwam, had het al veel succes op de Parijse Salon. Nu schittert
Cleopatra opnieuw in de Lichtstad. Het is een van de showpieces op de tentoonstelling Enfin le cinéma! Arts, images et spectacles en France (1833-1907) in
Musée d’Orsay. Het filmmedium laat zich gretig inspireren door 19de-eeuwse
dramatische historiestukken. Cabanels Cleopatra is in al haar wreedheid en
sensualiteit een voorloper van de spektakelfilms uit Hollywood.
Tot 16 januari 2022

Belgische moderne kunst van Ensor tot Magritte in München
Het KMSKA heeft een van de grootste collecties moderne kunst van
België. De afgelopen jaren reisden delen van deze collectie de wereld
rond. Nog één keer voor de heropening pakken we ermee uit op locatie,
de Kunsthalle in München. In de tentoonstelling Fantastisch Real toont
het KMSKA maar liefst 133 moderne werken uit de periode 1860 tot
1960. Alle schilderijen, grafiek en sculpturen balanceren op de grenslijn tussen fantasie en realiteit. Alle grote namen passeren de revue:
van Henry Van de Velde tot Léon Spilliaert, van Constant Permeke tot
René Magritte. James Ensor en Rik Wouters kregen een eigen sectie.
KMSKA-onderzoeker Herwig Todts is co-curator.
Tot 6 maart 2022
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De Schoonste Honderd
In september 2020 lanceerde het KMSKA een erg succesvolle oproep voor
een testpubliek van honderd mensen. Een maand later onthaalden we De
Schoonste Honderd voor een kennismaking. Tijdens twee testdagen moesten de testers hun weg vinden in het museum op basis van verschillende
parcoursen en vormen van signalisatie. De testdagen boden een uitgelezen
kans om ze te laten kennismaken met zaalteksten, labels, multimedia én
een nieuwe audiotour. Mensen met een fysieke handicap testten het museum op toegankelijkheid.
De Schoonste Honderd konden het afgelopen jaar hun mening geven over
een nieuw tentoonstellingsconcept, de toekomstige toegangsprijs en de
nieuwe website. Alle feedback gebruikt het KMSKA om drempels weg te
werken en de publiekswerking verder te optimaliseren.

Artists in Residence
In 2017 ging het KMSKA in zee met 20 Artists in Residence. Zij lieten en laten zich inspireren door de collectie, het
gebouw, of de museumwerking. In woord, muziek, beeld
en voorstellingen geven ze er hun hedendaagse interpretatie aan. Sommige residenten deelden hun creaties al
met het publiek. Voor anderen begint het avontuur pas nu.
Jaouad Alloul, Joffrey Anane en IKRAAAN voegden zich
recent bij de groep. In synergie met elkaar, alleen, of met
hun ensemble bouwen al onze residenten mee aan De
Schoonste Opening op 25 september 2022. Elk met hun
talenten en expertise. En vooral met veel goesting.
https://kmska.be/nl/artists-in-residence

Het eerste abstracte schilderij
De Antwerpse schilder Jules Schmalzigaug heeft een absolute
mijlpaal op zijn naam staan. In 1914 maakt hij met Ontwikkeling van een thema in rood: Carnaval het eerste Belgische
abstracte schilderij. Het doek is één en al vrije expressie,
een levendig spel van onvermengde kleurpigmenten.
Schmalzigaug stelde het in Rome tentoon op de internationale groepstentoonstelling van het futurisme in 1914. Carnaval
verdween 100 jaar van de radar. In 2015 kwam het weer aan
de oppervlakte en verwierf collectioneur Ronny Van de Velde
het schilderij. De Vlaamse overheid kocht het werk recent aan
via het Topstukkenfonds en geeft het in langdurige bruikleen
aan het KMSKA. Omringd door andere vernieuwers en medecoloristen zoals Rubens en Ensor past het werk volledig in de
toekomstige collectiepresentatie.
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DE KUNST
VAN HET INLIJSTEN
DOOR SISKA BEELE

Naar een museum kom je voor het schilderij. Niet
voor de lijst. En toch: het effect van een schilderijlijst kan groot zijn. De lijst is een belangrijk onderdeel van het kunstwerk. Het is dan ook een taak van
het museum om te zorgen voor mooie en passende
lijsten. In deze rubriek stellen twee van onze restauratoren hun favoriete exemplaren voor. Ze vertellen met passie over oude en nieuwe lijsten, het
restaureren van lijsten en de kunst van het inlijsten.

ce ton ci = un peu plus sombre serait préférable”.
Zo creëert Van Rysselberghe een onlosmakelijke
band tussen het werk en de lijst.’
‘Tijdens de restauratie van de lijst worden ontbrekende stukken in de vergulde buitenlijst aangevuld
en “op kleur gebracht”. De lijst wordt zo egaal mogelijk gereinigd, zodat het geheel weer in harmonie
is.’

De lijst van de kunstenaar
mariane van obbergen : ‘Een schilderijlijst kan
verschillende functies hebben. De lijst beschermt
het schilderij en is ook een esthetisch verlengstuk
van het werk. Idealiter passen kleur en vorm bij
het kunstwerk. Hoewel lijsten traditioneel worden
gekozen door verzamelaars, kunsthandelaars of
conservatoren, ontwerpen kunstenaars ze ook zelf.
Hierdoor krijgt de lijst een prominente rol en wordt
hij een deel van het totaalconcept.’
‘Onze eigen Maria Sèthe van Theo Van Rysselberghe
is een mooi voorbeeld. De pointillistische schildertechniek trekt de kunstenaar door in de binnenlijst,
met stippen in de complementaire kleur. Het portret is gevat in een bescheiden vergulde buitenlijst
met grijze binnenrand waar nog de richtlijnen voor
de lijstenmaker te zien zijn: “Prière de faire mettre

Invulling in porseleingips

Invulling na retouches
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Theo Van Rysselberghe, Maria Sèthe, de latere mevrouw Henry Van de Velde, 1891, olieverf op doek, 118,5 x 86 cm (inclusief lijst),
KMSKA, inv.nr. 2690, voor restauratie van de lijst. De restauratie van het schilderij werd gerealiseerd met de steun van Thomas Rabe.

Mariane Van Obbergen verguldt de ornamenten op de lijst.

Pronklijst
siska beele: ‘Toen barones Adelaïde Vanden
Hecke-Baut de Rasmon in 1859 in haar kasteel in
Wannegem-Lede overleed, liet zij 41 schilderijen
na aan het KMSKA: een uitgelezen verzameling
Vlaamse en Hollandse meesters uit de 17de eeuw.
Als eerbetoon aan de weldoenster schilderde Nicaise
De Keyser in 1863 een postuum portret. Het elegante damesportret kreeg een opvallende ovale lijst,
uitbundig bewerkt en boordevol verwijzingen naar
het legaat. Bovenaan prijken de familiewapens en
onderaan wordt uit het testament geciteerd: “Je lègue et donne au musée de la ville d’Anvers tous
mes tableaux / Van Den Hecke, née Bne Baut de
Rasmon”. De zijkanten vermelden in reliëf vier
kunstenaarsnamen: Berchem, Rubens, Van Dyck
en Ostade. Later bleek dat het gelegateerde schilderij van Anthony van Dyck van de hand van Erasmus
Quellinus II en Joannes Fijt is.’

Nicaise De Keyser, Barones Adelaïde Vanden Hecke-Baut de
Rasmon, (1863), olieverf op doek gemaroufleerd op paneel,
173 x 110 cm (inclusief lijst), KMSKA, inv.nr. 1043, met gerestaureerde lijst
mariane van obbergen : ‘Het restaureren van deze
19de-eeuwse lijst met allerlei tierlantijntjes was een
hele klus. Ontbrekende stukken in de ornamenten
hebben we aangevuld met een epoxypasta die na
harding gemakkelijk te bewerken is. De nieuwe
stukken werden opnieuw verguld met het oog op
een harmonieuze integratie. Loshangende ornamenten werden gestabiliseerd en het hele oppervlak werd gereinigd. De barones is weer klaar om
te pronken.’

VAKWERK
Nieuwe ‘oude’ lijst
lies vanbiervliet : ‘Dit topstuk is gerestaureerd in
2020. Het heeft zijn originele lijst niet meer. In
het verleden kregen kunstwerken in musea vaak
één bepaalde soort lijst, volgens de mode van de
tijd. In het geval van het KMSKA zijn dat de zogenaamde Paalman-lijsten. De Brusselse lijstenmaker
Paalman voorzag heel wat werken van een lijst die
bestaat uit een vergulde binnen- en buitenlijstrand,
met daartussen een gedecoreerd vlakprofiel. Intus-

sen werd de Paalman-lijst rond de Caritas als storend ervaren en ging het museum op zoek naar
een historisch meer verantwoorde lijst. Er werd
geopteerd voor recyclage: het vergulde en gedecoreerde vlakprofiel kreeg een nieuwe, donkere afwerkingslaag. Het resultaat is een eenvoudige houten
belijsting. Die is niet alleen smaakvol, maar past
ook veel beter bij een schilderij uit de 16de eeuw.’

Lucas Cranach I, Caritas, (1540), olieverf op paneel,
64,1 x 48,2 cm (inclusief lijst), inv.nr. 43

Een Paalman-lijst met een vergulde binnen- en buitenlijstrand,
met ertussen een gedecoreerd profiel.

Recyclage van de oude Paalman-lijst: het vergulde en gedecoreerde
profiel kreeg een donkere afwerkingslaag. Restauratie van het werk
met de steun van het Fonds Baillet Latour
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VAKWERK
Een vak apart
lies vanbiervliet : ‘Verantwoord inlijsten is een
vak apart. Onlangs stelden de restauratoren van
het KMSKA daar nieuwe richtlijnen voor op. De
gebruikte materialen moeten oxidatie- en zuurvrij
zijn om aantasting tegen te gaan. De ruimte tussen schilderij en lijst wordt opgevuld met balsahout
om het schilderij te vrijwaren van trillingen in de
lijst. De lijstsponning wordt voorzien van een laagje

museumvilt (zuurvrij!) ter bescherming van de verfen vernislaag. En tot slot krijgt de achterkant een
beschermingsplaat van kapaline of lexaan met een
bufferende werking tegen mechanische beschadigingen, stof en klimaatveranderingen.’
‘Bij zeer kwetsbare werken is een klimaatbox gewenst. Dat is een inlijsting waarbij het schilderij

lijstveren

Anonieme Meester, Zuid-Nederlands,
15de eeuw, Jan zonder Vrees,

loodwit

hertog van Bourgondië, inv.nr. 540

vilt

balsahout

interieur van klimaatbox

VAKWERK

aan de voor- en achterzijde beschermd wordt tegen
klimatologische invloeden. Ze moet ook luchtdicht
zijn. De bescherming aan de voorzijde bestaat uit
speciaal gelaagd glas met een UV-werende coating.
Aan de achterzijde gaat het om een polyethyleenplaat die is gecoat met een gealuminiseerde barrièrefilm.’

Lies Vanbiervliet maakt een klimaatbox voor het schilderij op de achtergrond, toegeschreven aan
Henri Changenet, Bewening van Christus, olieverf op paneel, 60,6 × 74,6 cm, KMSKA, inv.nr. 5037
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HET NIEUWE MUSEUM

HET RESTAURATIEATELIER ALS
MINI-UNIVERSITEIT
Tijdens de sluiting draait het restauratieatelier van
het KMSKA, dat in 1999 werd opgericht, op volle toeren. Alle werken die bij de opening op zaal
komen, zullen een behandeling gekregen hebben.
Het gaat van ingrijpende restauraties tot conservatiebehandelingen. Gwen Borms coördineert de
groep van interne en externe restauratoren. Nico
Van Hout is hoofd Collectieonderzoek. Beiden zijn
ze ook zelf restaurator. Een gesprek over markante restauraties, evoluties binnen het vak en de onontbeerlijke samenwerking tussen restauratie en
onderzoek.
Hoe kiezen jullie uit honderden stukken de
werken die een behandeling krijgen?
nico van hout : ‘Er zijn een aantal criteria, zoals de
toestand van het werk of het kunsthistorische belang. Werken zoals God de vader met zingende en musicerende engelen van Hans Memling waren echt in
slechte staat. Alle restauraties zijn ook uitgevoerd
met het oog op de toekomstige collectiepresentatie.’
‘Daarnaast hebben we ingezet op ruildeals met andere musea. Sommige schilderijen, zoals Venus frigida van Rubens en belangrijke Ensors, lenen we
niet zo makkelijk uit. We vroegen musea om deze
werken in hun eigen atelier te restaureren. In ruil
mochten ze het werk tentoonstellen. Een nieuw publiek kreeg zo echte topstukken te zien.’
Hebben die instellingen andere werkwijzen?
gwen borms : ‘Het is eigenlijk opvallend dat de meeste restauratoren vaak oplossingen voor problemen
in dezelfde richting zoeken. Dat was bijvoorbeeld
zo bij de restauratie van onze Heilige Drievuldigheid

DOOR NATHALIE PAUWELS

van Rubens door de Getty Conservation Institute in
Los Angeles. Van bepaalde retouches was het niet
duidelijk of ze oorspronkelijk waren. De restaurator
kiest dan voor bijkomend onderzoek naar de aard
van zo’n retouche alvorens in te grijpen op het werk.
Dat zijn vaste criteria in de restauratiewereld, die
we zelf ook hanteren.’

Judit onder de druppels
Hoe is dat bij de nieuwe generatie restauratoren?
gwen : ‘Ze vinden actieve en preventieve conservatie
heel belangrijk. Ik geloof dat we ons in de toekomst
meer zullen richten op het behouden van kunstwerken door het optimaliseren van klimaat en omgeving. Dat voel ik heel erg leven bij jonge mensen.’
nico : ‘Als de volledige collectie in goede staat verkeert, is het niet meer nodig om echt te restaureren.
De restauraties van de afgelopen twintig jaar zijn
een inhaalbeweging. En vooral: de restauratiewereld onderging een grote professionalisering. Het
evolueerde van een ambacht naar een beroep met
veel wetenschappelijke criteria.’
gwen : ‘Multidisciplinaire samenwerking tussen
kunsthistorici, restauratoren en universiteiten is
in die evolutie een belangrijke factor. Door samenwerking verkleint de foutenmarge. Ook archief- en
herkomstonderzoek zijn belangrijk. Zo kan je de
oorzaak achterhalen waarom een werk in een bepaalde toestand verkeert. Judit van Jan Massijs, dat
ikzelf aan het restaureren ben, is héél vaak door-
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verkocht en opgelapt. Aan dat werk zie je wat er
kan misgaan tijdens het leven van een schilderij.
Judit zat onder de druppels van een heel agressief
product dat de verflaag aanvrat.’
nico : ‘Dankzij kunsthistorici en restauratoren heb
je in huis een heel volledige kennis van de collectie, zowel van het inhoudelijke als van het materiaaltechnische aspect. Bovendien hebben we in het
KMSKA de mensen die het onderzoek vertalen naar
een breed publiek en alle mogelijke communicatiekanalen. Elke medewerker is een onderdeel van
de kennisketting. Dat is een krachtig instrument.
De output van restauraties gaat naar tentoonstellingen, publicaties, lezingen, de website, ZAAL Z.
Wij brengen de collectie zo bij lezers en bezoekers.’

Gwen Borms, teamhoofd van het restauratieatelier in gesprek met Nico Van
Hout, hoofd Collectieonderzoek (en o.m. ook restaurator van opleiding).

‘Ik geloof dat we ons in de
toekomst meer zullen richten op
het behouden van kunstwerken
door het optimaliseren van
klimaat en omgeving.’
		

— Gwen Borms
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HET NIEUWE MUSEUM
Vloekende lijst
Het restauratieatelier is ook een belangrijke
werkgever, met een internationale dimensie.
gwen : ‘De hele wereld is bij ons al komen restaureren, zeker als we ook de stagiaires meetellen: van
Fransen, Spanjaarden en Italianen tot Bolivianen,
van Esten tot Japanners. Er is nu ook een Indiase
restaurator.’
En die brengen allemaal hun eigen kennis
mee.
gwen : ‘Absoluut. Het gaat om een uitwisseling tussen onze kennis na twintig jaar restaureren en al die
mensen met hun eigen opleidingen en ervaringen.
Zo werkte Eduardo Valenza Delgado in Cuzco in
Peru als restaurator polychromie en schilderijen.
Dat beïnvloedt de manier waarop hij restaureert.
En het inspireert ons bij de restauratie van lijsten.’
nico : ‘Eigenlijk is het restauratieatelier een soort

KMSKA-PARTNERS VOOR DE RESTAURATIES
Sinds 1999 staan er 183 restauraties op de teller van het
restauratieatelier van het KMSKA. Jaarlijks doen de restauratoren ook zowat 650 kleinere ingrepen, van kleine
herstellingen tot het klaarmaken van werken om te reizen. Al dat werk realiseert het KMSKA in samenwerking
met partners. Zo kan het zijn waardevolle kunsterfgoed
beschermen voor toekomstige generaties en delen met
de huidige.

James Ensor, De oestereetster, 1882, olieverf op doek,
205 × 150,5 cm, KMSKA, inv.nr. 2073
Links: voor restauratie, rechts: na restauratie

Fondsen en de Nationale Loterij
Al sinds 2006 kan het KMSKA rekenen op de ondersteuning van het Fonds Baillet Latour. Dat maakte de restauratie van meesterwerken uit onze collectie mogelijk.
Denk aan Rubens’ Heilige familie met papegaai of De oestereetster van James Ensor (zie p. 41). In vrijwel elke zaal
van het museum komt een werk dat gerestaureerd werd
met middelen van het Fonds.
Dankzij haar spelers herinvesteert de Nationale Loterij
een groot deel van haar opbrengst in maatschappelijke
projecten. Een van die goede doelen is sinds vijf jaar het
KMSKA. De voorbije jaren konden we zo al veertien schilderijen en sculpturen restaureren, onder meer van Joachim Beuckelaer, James Ensor en Jules Schmalzigaug.

Het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché helpt bij de
bescherming van het oeuvre van Belgische kunstenaars
in openbare collecties. Dankzij dit fonds kan het museum
twee kunstwerken van Frans Floris simultaan restaureren. Het Fonds Jacques Bollens steunt dan weer de restauratie en conservering van kunstwerken op papier, zoals
perkament, tekeningen, aquarellen en miniaturen uit
Belgische openbare verzamelingen. Het fonds maakt de
restauratie van De Hunnenslag van Wilhelm von Kaulbach
mogelijk, een werk op papier van 1448 × 1603 mm. De
Koning Boudewijnstichting beheert beide fondsen.

HET NIEUWE MUSEUM

mini-universiteit, een kenniscentrum. We zijn echt
trots dat we met al die toprestauratoren zo goed
kunnen samenwerken. En ook met de Universiteit
van Antwerpen, voor specifieke scans die we zelf
niet kunnen maken.’
Hoe belangrijk zijn de restauraties voor jou
als Rubensspecialist?
nico : ‘Al onze Rubensschilderijen zaten onder donkerbruine vernis. Je kon geen uitspraken doen over
de gebruikte kleuren. Elk van de uitgevoerde restauraties was een wonder op zich. Het kleurenpalet van
Rubens heeft een ongekende rijkdom, die in onze
collectie niet zichtbaar was. Nu kan je deze werken
op een eerlijke manier vergelijken met schilderijen
elders.’

Passie voor Van de Velde

collectie niet zichtbaar was.’

Deze instellingen zijn maar vier van de vele partners die het
KMSKA steunden. Ook de Vrienden van het KMSKA en verschillende mecenassen stelden middelen ter beschikking
voor onze restauratieprojecten.
Zoals Thomas Rabe, CEO van Bertelsmann en van de RTLgroep. Hij kocht enkele jaren geleden La Nouvelle Maison,
de vierde architectenwoning die Henry Van de Velde voor
zichzelf ontwierp. De familie koesterde het portret dat Theo
Van Rysselberghe van Van de Veldes echtgenote Maria
Sèthe maakte, en dat nu in de collectie van het museum zit
(zie p. 31). In samenwerking met het KMSKA liet Thomas
Rabe het schilderij omzetten in een hoogwaardige 3D-print,
een facsimile. Zo hangt het als het ware opnieuw in de villa
die Rabe intussen liet restaureren.
Rabes liefde voor Henry Van de Velde leidde ook tot financiële steun voor de restauratie van De wasvrouw (zie p. 50).
Door de lagen vuil en dikke vernis was het schilderij een en
al bruine vaagheid. De restauratie legde een werk bloot vol
met contrasten en experimenten met het materiaal. Het belandde op de lijst van honderd kernwerken die het museum
samenstelde met het oog op de heropening. Ziedaar wat
passie voor een kunstenaar kan teweegbrengen!

		

kmska.be/nl/partners-restauraties

‘Het kleurenpalet van Rubens heeft
een ongekende rijkdom, die in onze
— Nico Van Hout
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HET NIEUWE MUSEUM
Maar het gaat niet alleen over de kunstwerken.
‘We hangen schilderijen natuurlijk in een
lijst aan de muur. Schilderij en lijst zijn een totaalconcept. Daarom besteedden we de laatste jaren
veel aandacht aan de lijsten van de werken die op
zaal komen. Sommige passen na de restauratie niet
meer bij het opgefriste werk, of ze kloppen niet met
de tijdsgeest van het werk. Zo zat rond de zestiende-eeuwse Judith een negentiende-eeuwse lijst die
compleet vloekte. We bestellen dan een historisch
juiste lijst. De lijsten die we willen behouden, restaureren we.’ (zie pp. 30-35)
gwen :

Verrassend
Wat gaan jullie nog restaureren na de heropening?
nico : ‘We hebben nog een lange wenslijst. De grote altaarstukken van Rubens bijvoorbeeld, zoals de
Aanbidding door de koningen. Dat zijn echt grote projecten, die we zien als een restauratie op zaal. Door
de vergeelde vernis lijkt het werk van Rubens altijd
veel roder. Bij niet gerestaureerde schilderijen stel
je je toch de vraag of Rubens niet wat meer blauw
had kunnen gebruiken. Voor het evenwicht. Maar
dat is dus de schijn van de vernis. Ik verwacht nog

Paul Delvaux, De roze strikken, 1937, olieverf op doek, 121,5 × 160 cm, KMSKA, inv.nr. 2805. Gerestaureerd met de steun van de Vrienden van he KMSKA
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INTERNATIONALE STAGIAIRS
De inzet van zelfstandige restauratoren is onontbeerlijk
voor het restauratieatelier van het KMSKA. Zij komen
van overal, zoals Beatriz Lorente uit Spanje, Masayuki
Hinoue uit Japan of Eva van Zuien uit Nederland. En dat
zijn er nog maar enkele. Antwerpen, Brussel, Parijs,
Sevilla, Palermo, Keulen, Hildesheim, Berlijn, Dresden,
Tallinn, Krakow, Cusco, Mumbai: dat klinkt als een rij
steden die je op een wereldreis aandoet. Daar bevinden zich de universiteiten die recent studenten naar
het restauratieatelier stuurden. Deze restauratoren in
spe worden aangetrokken door de collectie of door de
reputatie van het atelier. Ze restaureren of conserveren
kunstobjecten of onderzoeken de diepere lagen van
schilderijen. Het gaat stuk voor stuk om projecten die ze
binnen hun stagetermijn kunnen afwerken. Ze krijgen in
het atelier een verdiepend inzicht in de nieuwste trends
en bijvoorbeeld in het werken met omkeerbare technieken… Omgekeerd brengen zij de ervaring en kennis van
hun eigen docenten mee. Die intense uitwisseling zorgt
voor een wereldwijde kennisverspreiding.
Mihhail Stashko uit Tallinn is een van de jonge krachten die dank zij
een stage het KMSKA-restauratieatelier kwam versterken.

veel van die restauraties. We proberen tegen het
Ensorjaar 2024 ook alle Ensors in topconditie te
krijgen. We hebben de grootste collectie ter wereld
en zijn dus de toetssteen voor Ensor.’
Wat is voor jullie een restauratie die eruit
springt?
gwen : ‘Een voor mij indrukwekkende restauratie is
een heel recente. De roze strikken van Paul Delvaux
was een werk dat me absoluut niet aansprak. Na de
restauratie die dankzij de Vrienden van het KMSKA
mogelijk was, is het veel mysterieuzer. Ook het hele
onderzoek naar het vernisgebruik van Delvaux
maakt het voor mij interessanter. Het geeft een
boeiende inkijk in het creatieve proces. Het was
aanvankelijk namelijk niet duidelijk of de kunstenaar het schilderij zelf gevernist had. Een stagiaire
helpt nu mee aan het onderzoek daarnaar.’
nico : ‘Ik twijfel. De restauratie van Memlings God
de vader omringd door zingende en musicerende engelen was natuurlijk een bewonderenswaardig en

moeilijk project. Maar ik kies voor een Ensor: het
verschil voor en na restauratie is bij De oestereetster
echt enorm. Pas na de restauratie begrijp je de volledige betekenis. Voor restauratie leek het werk wat
smoezelig en heel negentiende-eeuws. Nu is het een
vuurtoren van moderniteit.’
gwen : ‘Bij restauratie gaat het gemakkelijk over
oude meesters. Nico en ik kiezen als hoogtepunt allebei net een modern werk. Die restauraties verrassen meer. Je verwacht niet dat het verschil zo groot
zal zijn omdat het werk nog niet zo oud is. Bij oude
meesters is er wél een zeker verwachtingspatroon.’
nico : ‘Daarom koos ik voor De oestereetster. Ensor
noemde het schilderij eerst In het land van de kleuren. Dat is het nu eindelijk weer, een land van kleuren. Ook bij Schmalzigaug is het verschil voor en
na restauratie groot. De frisheid die noodzakelijk is
om die kunst te interpreteren, krijgt door de vernis
een patina dat het werk echt niet verdraagt.’
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I HAVE A DREAM
Jonge mensen, waar dromen ze van
als ze aan kunstmusea en het KMSKA
van straks denken?

STEL MIJ VRAGEN
DOOR MARTHA CLAEYS

Mijn strategie verfijnde zich snel. Ik zocht grote
vlakken met kleuren. Zocht ik een vrouw met rode
jurk, dan scande ik een ruimte op rode vlakken. Ik
zag ook patronen: de vrouwen hadden vaak een
hondje naast zich, een symbool voor trouw, vertelde
mijn vader. Ze lagen languit op de canapé of waren
druk in de weer met kantklossen in donkere schilderijen van oude meesters. Of ze waren helemaal
naakt. Mannen waren vaak te paard, in het midden
van een veldslag, met hun hand op hun zwaard alsof ze ieder moment en garde moesten staan. Ik bleef
vaak het langst voor de vrouwen staan. Ze waren
zo mooi en fijn, gedecoreerd met parels of grote
kragen.

Martha Claeys, 27, is als filosoof verbonden aan
de Universiteit Antwerpen. Ze schrijft, modereert,
doceert, en ze is host van de podcast Kluwen.
Toen wij nog melktanden hadden bedachten onze
ouders een spel om mij en mijn broers mee naar
musea te krijgen. We kenden de routine goed: zodra we een museum binnengingen, liepen wij met
onze kleuterbeentjes naar het rek met brochures
van de expositie. Om ter snelst moesten we alle
kunstwerken die in de brochure afgebeeld stonden
vinden en afvinken. Ik vond het zo geweldig dat
ik één keer door Bernse suppoosten onderschept
moest worden, omdat ik krijsend van de spanning
met mijn pen bijna een gat in een Paul Klee had
geboord.

In diezelfde tijd droomde ik er openlijk van om
prinses te worden. Ik wilde niet werken, maar wel
geld hebben om nooit twee keer dezelfde kleren te
moeten dragen. Zouden de afbeeldingen van vrouwen die ik in musea zo bewonderde daar iets mee
te maken hebben? Leerde ik niet kijken naar een
vrouw als ding om te bewonderen? De vrouw in
musea was mooi, ferm opgekleed of net helemaal
naakt, en vaak versierd met juwelen. Ze was geen
krijgsheer, en als ze al aan het werk was, dan kloste
ze kant in een grimmig realistisch Vlaams kunstwerk, of schonk ze melk uit een kannetje.
Ik kon nog niet lezen toen ik mijn pen bijna door
dat schilderij van Klee ramde. Anders had ik misschien geweten dat de vrouwen die ik zag niet door
vrouwen geschilderd waren. Ongeveer zonder uitzondering was het een man die haar afbeeldde, die
ervoor koos om haar kleren weg te laten, die haar
versierde met parels. The male gaze, dat kende ik
toen nog niet.

I HAVE A DREAM
Ik leerde in ons spel ook kijken naar bepaalde kunst
als kunst: we zochten schilderijen, geen keramiek,
street art of ingenieuze kantwerkjes. Wij zochten
serieuze kunst, met olieverf op doek, en gouden
kaders en zo.
De vreugde in mijn kunstbeleving die ik toen zo
had, wordt nu soms gedempt. Hoe kan ik ongebreideld genieten als ik weet dat die kunst mijn wereldbeeld for better maar vaak ook for worse vormgeeft?
Als ik weet dat oriëntalisme in de kunst ons beeld
van niet-westerse culturen vaak op foute en stereotype manieren heeft vormgegeven. Als ik weet dat
vrouwen veel vaker achter dan voor het doek stonden. Als ik weet dat we de kunst van mannen in
musea bewonderen, en de kunst waar vrouwen
historisch wel toe kwamen ‘ambachten’ noemen.

Ik wil niets liever dan vreugdevol op zoek gaan naar
kunstwerken, maar laat het dan een kunstwerk van
een vrouw zijn. Of waarom niet van een zwarte kunstenaar. En als ik zoek naar oude meesters, laat me
dan ook zoeken naar de context. Geef me kadering
die vertelt waarom vrouwen minder de weg vonden
naar kunstenaarschap. Stel mij vragen. Vraag me
met wiens blik ik kijk. Laat me vergelijken. Toon
me ook het kantwerk dat we de vrouwen zien klossen op de doeken. Of toon me interpretaties van
historische werken geschilderd door vrouwen nu.
ik zou Le dejeuner sur l’herbe door een vrouw geïnterpreteerd wel eens in een museum willen zien.
Ik sta klaar met pen en brochure. Mag ik binnen als
ik beloof geen canvassen te doorboren?

Sally Moore, Le déjeuner sur l’herbe after Manet, 2011, olieverf op paneel, 74 cm x 88 cm
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1
24 X 23 X 22 ... X 1
Tien beelden uit de KMSKA-collectie krijgen een
plaats in de heraangelegde museumtuin. Zo genieten buurtbewoners en bezoekers ook buiten
het museumgebouw van kunst. Een van die tien
1
sculpturen is 24 x 23 x 22 ... x 1 van Bert De Leeuw
(1926-2007). Zoon Hendrik De Leeuw vertelt over
zijn vader.
1

‘Ik was aangenaam verrast dat 24 x 23 x 22 ... x 1
van Bert De Leeuw teruggeplaatst wordt in de tuin.
Daar heeft het museum de sculptuur in 1974 ook
voor aangekocht. Het krijgt wel een andere plek
dan vroeger: in het derde perk aan de kant van de
Beeldhouwersstraat. Ook de opstelling is gewijzigd.’
‘Het beeld bestaat uit zes elementen in brons die in
een bewust gekozen combinatie zijn gemonteerd.
Het project voorzag oorspronkelijk in 24 onderdelen.
Hiervan maakte mijn vader bozzetti of miniatuurbeeldjes in terracotta. Daar maakte hij proefopstellingen mee. Die oefening heb ik met de bozzetti
samen met de restauratoren en de conservatoren
van het KMSKA opnieuw gedaan. Zo kwamen we
uit op een nieuwe montage, die aansluit bij de titel
1
van het werk: 24 x 23 x 22 ... x 1. De 24 blokken
hebben elk vier verschillende zijden. Ze kunnen
opgestapeld en/of apart gepresenteerd worden. De
één boven de breuklijn verwijst naar die ene opstelling, die is gekozen uit de 24 x 23 x 22 ... x 1
mogelijkheden.’
‘Van de 24 ontwerpen zijn er uiteindelijk twaalf op
ware grootte in brons uitgevoerd. Twee werden gegoten voor de toenmalige Italiaanse ambassadeur.
Hiervan zijn we het spoor bijster. Vier zijn gekocht
door de Verzekeringsmaatschappij APRA en wer-

DOOR VÉRONIQUE VAN PASSEL

den geschonken aan het Middelheim, drie door het
KMSKA en drie door de dienst Plastische Kunsten
van het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Die
laatste drie zijn aan de opstelling van het museum
toegevoegd.’

Boezemvrienden
‘Het is een abstract werk, maar zoals bij totems is er
interactie met de toeschouwer: het beeld straalt iets
humaans uit. In sommige blokken herken je vanuit
een bepaald standpunt gezichten en expressies.’
‘De drie opeengestapelde blokken van het KMSKA
vormen een vriendschapstriptiek. Onderaan zie
je Jan Gloudemans, de secretaris van G58 [een
Antwerpse kunstenaarsvereniging die met zijn
avant-garde zorgde voor een heropleving van de
kunstscène na de Tweede Wereldoorlog, VVP], met
zijn uitgestreken gezicht. Dan is er René Gysen, essayist en schrijver, en bovenaan een zelfportret van
mijn vader. De zieke René in het midden wordt ondersteund door zijn twee vrienden. Hij liep tijdens
de Tweede Wereldoorlog een blijvend longletsel
op en is daar jong aan gestorven. Ik vond het belangrijk om bij de nieuwe opstelling deze symboliek te bewaren. Ieder kan het zijne projecteren in
1
24 x 23 x 22 ... x 1, maar zo zag mijn vader dit werk.
Nu zijn de drie boezemvrienden voor eeuwig verenigd op het Zuid, waar ze zijn opgegroeid.’

INVENTARISNUMMER 3134

1
Bert De Leeuw, 24 x 23 x 22 ... x 1, 1970, brons, KMSKA,
inv.nr. 3134. Elk onderdeel meet 100 x 55 x 45 cm. Foto uit 1975

‘“Abstractie bestaat niet. Kijk
maar naar Piet Mondriaan”,
zei mijn vader. ’
– Hendrik De Leeuw

‘Bert De Leeuw kwam uit een familie van zakkendragers in de haven. Tijdens de oorlog was hij
leerjongen bij Studio Marcel, die cinemareclame
maakte. Nadien begon hij een eigen zaak en zorgde
met zijn opstellingen in 3D voor vernieuwing in
de branche. Zo werd hij opgemerkt door Roland
Verhavert, die hem voorstelde om bij de BRT te
werken als decorontwerper. Na zijn werkuren schilderde hij op de zolderkamer. Vanaf 1957 ging hij
exposeren, onder andere met G58 in het Antwerpse
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‘Zijn leven was een niet-aflatende
passionele zoektocht: hoe kan
ik iets onder vorm brengen en
visueel voorstellen?’
– Hendrik De Leeuw

Met dit schaalmodel in terracotta maakte
de kunstenaar proefopstellingen.

1
24 x 23 x 22 ... x 1 tijdens restauratie

INVENTARISNUMMER 3134

Hessenhuis, en kreeg hij internationale prijzen. Hij
werd opgepikt door Galerie Jan Krugier & Cie in
Genève. Dankzij dit netwerk kwam hij in contact
met internationaal gevierde kunstenaars als Wifredo
Lam, Francis Bacon en Domenico Gnoli. Met Jef
Verheyen ontmoette hij in Milaan Piero Manzoni
en Lucio Fontana. In België had hij contact met Pol
Bury, Roel d’Haese en Camiel Van Breedam.’

Communicerende cijfers
‘Gaandeweg maakte hij monochrome reliëfschilderijen, zoals Quarantaine (KMSKA, inv.nr. 3212).
Voor hem waren deze werken niet abstract: “Abstractie bestaat niet. Kijk maar naar Piet Mondriaan,” zei mijn vader. De beheerste kerven in de verf
verwijzen naar de mens. Die is getekend door de
krassen op zijn ziel. In 1965 maakte hij de overstap naar het driedimensionale werk. Met zijn bitumeschilderijen en sculpturen nam hij deel aan
de KMSKA-tentoonstelling Kontrasten in 1967-1968.
De vormen in de materiedoeken sluiten al aan bij
zijn latere sculpturen. Ze komen altijd terug.’
‘Mijn vader had succes, maar ook veel tegenslag.
Zijn werk gaat over de onvatbare betekenis van
het leven, over het geheim van geboorte en dood,
over de angstige onzekerheid van de mens. Hij
had een fascinatie voor cijfers: die zijn onweerlegbaar geordend. Hij sprak over “de heilige reeks
8/16/24/48/96”, met als begin de levende 8 en als
einde de dode 96. Zo kon hij oneindige combinaties opbouwen.’
‘Hij koos zijn titels met veel aandacht. Het waren
poëtische titels. Hij zei: “Het grote probleem is het
‘literaire’ vermijden, vormen creëren zonder ze te
moeten verklaren”. Daarom ook die overstap naar
cijfers, in een periode waarin de computer ontstond
en mensen meer en meer cijfers worden. Niet alleen mensen, maar ook cijfers communiceren met
elkaar.’

Bert De Leeuw

Blauwbaard
‘Bert De Leeuw was een kunstenaar in hart en nieren. Hij was autodidact. Zijn leven was een niet-aflatende passionele zoektocht: hoe kan ik iets onder
vorm brengen en visueel voorstellen? Vanuit zijn
vakkennis als decorbouwer wendde hij heel wat
technieken aan in zijn werk als kunstenaar. Zo gebruikte hij in sommige materiedoeken kleine glaspareltjes. Die gebruikte hij in de filmreclame voor
bijvoorbeeld de ogen. Door de glaspareltjes met de
verf te mixen krijgt de toeschouwer de indruk dat
het licht en dus de kleur in het schilderij verandert
als hij voorbij wandelt. Het frigolite van zijn decorstukken schakelde hij in om levensgrote volumes
uit te proberen. Ook de decorstukken voor de opera
van Blauwbaard in de Koninklijke Vlaamse Opera
waren een interessant voorbeeld van een sculpturale scenografie.’

47

48

INVENTARISNUMMER 3134

Emotionele band

1

‘Aan de gepolijste kubussen van 24 x 23 x 22 ... x 1
ging veel denkwerk vooraf: ontwerpschetsen, krijttekeningen op zwart vilt, goudcollages, terracottabeeldjes en sculpturen uit frigolite. Het Antwerps
Prentenkabinet bezit tekeningen op kalkpapier
waarvan de lijnkleuren aangeven of het fragment
concaaf dan wel convex is. Alles zat al in zijn hoofd
voordat hij het werk in volume realiseerde. Hij is
te vroeg geboren. Hij had zelfs het idee om deze
tekeningen in 3D te projecteren op een nachtelijke
hemel.’

Bert De Leeuw, Quarantaine, 1960, materieschilderij, 114,6 × 135 cm,
KMSKA, inv.nr. 3212

‘Ik heb uiteraard een emotionele band met dit oeuvre, maar los van het feit dat Bert De Leeuw mijn
vader is, vind ik zijn werk zeer goed en waardevol.
De periode waarin hij werkte, en ook Bert De Leeuw
zelf, komen nu weer in de belangstelling. Vóór het
nieuwe Provinciehuis van Antwerpen kreeg zijn
sculptuur een prominente plaats. En nu ook in het
nieuwe KMSKA. Ik ben heel gelukkig. Dit raakt me
diep.’

ZAZA
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Henry Van de Velde, De wasvrouw, 1887,
olieverf op doek, 112,7 × 148,6 cm, KMSKA, inv.nr. 2594

ONGEZIEN

HANDWERK
DOOR BERNARD DEWULF

Het moet over passie en vakmanschap gaan. Zijn
de was doen en, bijvoorbeeld, strijken een vak? En
zo ja of zo nee, kun je ze hoe dan ook met vakmanschap en zelfs passie doen?
Want beide worden ze gewoon ‘gedaan’, de was
en de strijk. Niemand die van wassen en strijken
opkijkt, maar intussen moet je het toch maar doen.
Ik kwam langs ambacht en vakmanschap allerhande in de collectie van het museum. Uiteraard
gaat het vaak om handwerk. Toen viel mijn oog op
De wasvrouw van Henry Van de Velde, uit 1887. Het
schilderij is onlangs gerestaureerd. Terecht. Wat
een prachtig werk.
We zien ook een soort handwerk, zij het heel
anders dan dat van een smid of een slachter. Een
vrouw hangt in de tuin ingetogen en aandachtig de
was op aan een wasdraad, die veeleer op een stok
lijkt, in een zonnige dag. Het is een routineuze bezigheid, maar de schilder maakt er een klein feest
van.
Een vak is iets wat men moet leren. Men wordt
erin opgeleid en dan wordt men vakman (m/v).
In sommige vakken kan en kon men ook meester
worden.
Ook schakers kunnen meesters en zelfs grootmeesters worden. Maar is schaken een vak? Dezelfde vraag kun je stellen over schilders. Of schrijvers. Het antwoord is daar: ja, aangezien er opleidingen en academies voor bestaan. Maar daarom
is men nog geen goede schilder. Of schrijver.
Ook schaken, schrijven en schilderen zijn tot op
zekere hoogte handwerk.

Dat alles zal de ‘wasvrouw’ worst wezen. De
schilder gebruikt haar om zijn gedegen vakmanschap te laten zien. Hij kan schilderen. In vorm en
kleur enzovoort.
Maar er is meer. Iets zegt me dat de vrouw er al
een tijd zo staat. Misschien al een hele tijd. Enigszins verstijfd. Veel langer in ieder geval dan nodig
om de twee doeken op te hangen. In die tijd is het
licht opgeschoven. Het is alsof de schilder me dat
laat zien. Dat vind ik knap.
Is de vrouw tijdens haar dagelijkse bezigheid
gewoon in dagelijkse gedachten verzonken? Of is
er meer aan de hand? Treurt zij om iets?
Of zoek ik het allemaal te ver? Zoekt zij helemaal
geen steun, letterlijk en figuurlijk, bij haar wel erg
korte ‘wasstok’? Ziet de schilder haar vooral als een
figurant in zijn vakmanschap – in dit geval de geslaagde verbeelding en schildering van de eenvoudige handeling van een vrouw in melancholisch
stemmend licht?
De vrouw heeft een opvallend forse rechterhand.
Misschien ben ik daardoor misleid en denk ik dat
ze zich wat vastklampt, aan de wasstok. Misschien
schuift ze gewoon, in enkele seconden, het wasgoed open, loopt ze zo terug naar binnen en gaat
ze, wie weet, voort met de strijk – het handwerk
dat Rik Wouters vijfentwintig jaar later, in 1912, zo
schitterend heeft vereeuwigd.
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PAARDEN
OP HET DAK

DOOR SISKA BEELE EN VÉRONIQUE VAN PASSEL

Thomas Vinçotte, De triomf van de Schone Kunsten, (1891),
koperplaat, 600 × 280 × 700 cm, KMSKA, inv.nr. 8040.
Foto tijdens de restauratie in 2018

Foto uit Gazet van Antwerpen (detail). ‘De paardjes’ gaan
op herstellingsreis (1976).

OP DE COVER

RESTAURATIE 1976
Op 15 juni 1905 zag het museum er eindelijk uit
zoals oorspronkelijk gepland. Aannemer Godfried
van Bergen en zijn mannen hesen die dag de
tweespannen van Thomas Vinçotte naar boven.
Twee karossen, vier paarden en twee gevleugelde
vrouwelijke menners met lauwerkrans in de hand
– symbool voor de triomf van de schone kunsten –
bekroonden voortaan de kunsttempel op het Antwerpse Zuid.
Weer en wind deden sindsdien hun werk. Ze tastten het ijzeren geraamte, de klinknagels en de
koperplaten aan. Brokstukken dreigden naar beneden te vallen. In 1968 werden de karos en vrouwenfiguur van het noordelijke tweespan naar een lager
gelegen dakplatform verplaatst; het andere span
werd met kabels gestabiliseerd. Een duurzame restauratie drong zich op. In 1976 was het eindelijk
zover. In de aanloop naar het Rubensjaar kreeg het
museum voor het eerst een grondige opknapbeurt.
De herstelling van Vinçottes pronkstukken werd
toevertrouwd aan beeldhouwer Geo Vindevogel
en uitgevoerd in het atelier van de gebroeders
Vandekerckhove in Ingelmunster. Op 24 juni 1976
kon je in de voortuin een adembenemend schouwspel zien. De beelden werden een voor een naar
beneden getakeld. Paarden zweefden door de lucht,
engelen streken neer, persfotografen schoten heerlijke plaatjes. Ruim acht maanden later, in maart
1977, was de restauratie voltooid. De paarden kregen
een geraamte van roestvrij staal en het koperplaatwerk werd gereinigd en gehecht. Het luchtballet
beleefde een bisnummer.

RESTAURATIE 2018
In 2018 ondergingen de beelden opnieuw een
behandeling. Derek Biront van restauratieatelier
Metafose: ‘Omdat het gebouw in de steigers stond,
konden we gemakkelijk bij de beelden en moesten
ze niet van het dak gehaald worden.’
‘De Triomf van de Schone Kunsten is niet in brons gegoten. Het was goedkoper om de vormen in koper
te drijven. Ze werden dan vastgehecht aan een ijzeren structuur. Die koperen elementen waren in een
bepaalde volgorde gemonteerd. We moesten het
hoofd eraf halen om aan andere delen te geraken.’
‘De vier vleugels en twee handen zijn in ons atelier gerestaureerd. Vooral de verbindingen aan de
vleugels moesten we aanpakken. Toen ik in de buik
van de paarden kroop, zag ik dat in 1976 niet al het
ijzer verwijderd was. De conditie ervan was relatief
goed, en dus hebben we dat niet vervangen maar
behandeld. We hebben gaten en scheurtjes gedicht
en de sculpturen gereinigd.’
‘Monumentale beelden in gedreven koper zijn zeldzaam in België, zeker van die kwaliteit. Ze zijn gemaakt voor dit gebouw, om op een afstand bekeken
te worden. En toch heeft Vinçotte de paardenvacht
met duizenden kleine haartjes weergegeven. Niet
dat je die vanop de grond ziet, maar het heeft wel
invloed op hoe het licht de beelden modelleert. Zoiets getuigt van vakmanschap.’
‘Ik vind het boeiend om te werken aan zulke iconische beelden en ervoor te zorgen dat ze de tand
des tijds zullen overleven. Bij het terugplaatsen van
het hoofd ging mijn hart sneller slaan: het was de
grandioze bekroning van dit unieke project.’
kmska.be/nl/verbouwing/restauratie-triomf-van-deschone-kunsten-afgerond
www.metafose.be

53

54

ZAAL Z

De zalen van het KMSKA op het Zuid zijn geletterd, van A tot W. ZAAL Z opende in 2012 een
nieuwe, papieren zaal.
Reacties welkom op zaalz@kmska.be
ZAAL Z is een GRATIS uitgave van het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en verschijnt in maart, juni, september en december.
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is een extern verzelfstandigd
agentschap van de Vlaamse overheid in de vorm van een vzw, en een Vlaamse
wetenschappelijke instelling. De belangrijkste opdrachten van het KMSKA zijn het behoud,
beheer en de verdere uitbouw van de collectie; de ontsluiting en de wetenschappelijke studie
van de collectie; het tentoonstellen van objecten en de uitbouw van een publiekswerking.
Het KMSKA onderschrijft de statuten van ICOM, the International Council of Museums.
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Het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen (KMSKA) is vanwege
renovatiewerkzaamheden gesloten
tot 25 september 2022.
U vindt een deel van onze collectie
in de tentoonstelling

Madonna ontmoet Dulle Griet.
Verzamelaars in topstukken gevat
Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen
www.museummayervandenbergh.be
nog tot 09/01/2022

VRIENDEN VAN HET KMSKA VZW
Lange Kievitstraat 137, 2018 Antwerpen
Secretariaat bereikbaar op dinsdag en donderdag van
10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.
T +32 (0)3 237 75 09
F +32 (0)3 238 30 25 of
info@kmska.be

WILT U EEN
GRATIS ABONNEMENT?
Surf naar kmska.be/nl/zaal-z
en vul het formulier in.
Dan krijgt u voortaan
ZAAL Z in uw brievenbus.
VEEL LEESPLEZIER!

Catharina van Hemessen, Portret van een vrouw, olieverf op paneel,
20 × 15 cm, KMSKA, inv.nr. 182. Dit schilderij is een van de talrijke
parels in deze tentoonstelling.

KMSKA geniet de steun van
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Foto Karin Borghouts

