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‘ONZE BEZOEKERS 
 GAAN HET WERK 
 AFMAKEN’ Gesprek met Veerle De Meester, 

Teamhoofd Publiekswerking

Iedereen welkom: dat is het thema van deze ZAAL Z, de laatste van een 
drieluik. We begonnen met Passie & Vakmanschap en hadden het daarna 
over de Metamorfose van het museum. In dit nummer gaan de deuren 
wijd open. Op papier, vooralsnog. 
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DOOR PATRICK DE RYNCK

‘Inclusie, participatie, diversiteit… Het zijn veelge-
bruikte modewoorden in de museumsector. Je mag 
als museummedewerker niet veronderstellen dat je 
weet wat je bezoekers willen. Bij mij is een zinnetje 
van een museumdirecteur blijven hangen die ooit 
een presentatie begon met: “We are not the visitors.” 
Dat is de nagel op de kop. En dus moet je heel veel 
praten met diverse groepen en mensen, en peilen 
naar hun behoeften. Dat hebben we ook gedaan. 
Want een open huis willen zijn voor iedereen, dan 
heb je het over heel uiteenlopende facetten: van het 
gastvriendelijke onthaal en het vinden van je weg in 
het museum tot de zaalteksten, de audiogids, de af-
wisseling in verdieping en verruiming die je brengt, 
de samenstelling van je personeel… Het gevaar is 
dat je overambitieus wordt en te grootse projecten  
gaat opzetten. Je moet openheid als houding inbed-
den in je hele organisatie en in alles wat je doet. 
Laat het groeien, stap voor stap. Eigenlijk ben je er 
nooit genoeg mee bezig. Gelukkig was er in ons  
museum altijd al aandacht voor en hebben we nieu-
we creatieve mensen kunnen aantrekken die gevoe-
lig zijn voor het thema “open huis”.’

Wat mogen we verwachten als op 24 septem-
ber het nieuwe KMSKA opengaat?

‘We willen als kmska laten voelen dat iedereen wel-
kom is en vooral ook als boodschap meegeven dat 
er veel waardevolle manieren zijn om naar kunst te 
kijken. Er is niet één “juiste” manier. Iedereen kan 
er het hare of het zijne bij voelen en over vinden, 

dat is oké. Daar is de collectie rijk genoeg voor. Je 
kunt tools aanreiken om dat doel te bereiken en dat 
zullen we ook doen. We hebben daarbij het geluk 
dat er bij ons flink wat bruggen zijn tussen de col-
lectieonderzoekers en publiekswerking.’

Zullen de bezoekers van het ‘oude’ KMSKA 
zich nog thuis voelen in de nieuwe aanpak?

‘O ja, zeker. Kijk, we zijn er in onze collectiepre-
sentatie enorm op vooruitgegaan qua aankleding 
en scenografie. Er is ook multimedia en er zijn 
belevingsruimtes. Maar tegelijk is er veel afwis-
seling tussen de zalen, juist om aan de beleving 
van iedereen tegemoet te komen, ook van wie het 
oude museum kende. Je probeert evenwichten te 
bewaren: je bent er voor de liefhebber, voor jonge 
mensen en gezinnen, voor scholen, nieuwe mu-
seumbezoekers… Natuurlijk zal het niet meer het 
kmska van vroeger zijn. We willen een museum 
van vandaag zijn.’

Wanneer zal ik pakweg eind 2022 spreken met 
een gelukkig Teamhoofd Publiekwerking?
‘Als mensen tevreden buiten gaan en een mooie, 
warme ervaring mee naar huis nemen. En als er 
opbouwende opmerkingen komen over wat we 
uitproberen. We willen blijven bijleren en zaken 
herbekijken. We stellen ons bewust kwetsbaar op.’

‘Ach, we kijken er zo naar uit om mensen weer “in 
het echt” te ontvangen. Dan pas weet je of het werkt. 
Dat is het mooie. Het museum is lang van de archi-
tect en de aannemer geweest, dan beetje bij beetje 
weer van ons en straks is het van de bezoekers. Zij 
gaan het werk afmaken.’

GESPREK 



TEAM KMSKA:  
HET SCHOONSTE  
GEVOEL
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‘DE VRIENDEN 
 ZIJN DE 
 AMBASSADEURS 
 VAN HET MUSEUM’

Afscheidnemend voorzitter 
Jan van den Nieuwenhuijzen 
en aantredend voorzitter Piet 
Bevernage praten over de rol, 
het heden en de toekomst van de 
Vrienden van het KMSKA.

Piet Bevernage (l.) en Jan van den Nieuwenhuijzen (r.)
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DOOR ERIC RINCKHOUT
PORTRETTEN WOUTER MAECKELBERGHE

Jan van den Nieuwenhuijzen (ex-SD Worx) en Piet 
Bevernage (Ackermans & van Haaren) zijn onder-
nemers met een hart voor kunst. Kunstsponsoring 
zit bovendien in het DNA van hun bedrijf. ZAAL Z 
bracht hen in de gloednieuwe museumshop rond 
de tafel voor een gesprek over de Vrienden van het 
KMSKA, maar beide heren staken ongevraagd van 
wal met lof voor ZAAL Z. We sputterden niet tegen.

piet bevernage: ‘Ik kijk telkens weer uit naar een 
nieuw nummer omdat de keuze van onderwerpen 
en gesprekspartners steeds verrassend is. Ook het 
museum zelf wordt telkens vanuit een andere hoek 
belicht. Ik leer altijd weer iets bij. Bovendien is het 
magazine een verzamelobject.’
jan van den nieuwenhuijzen: ‘Wij zijn met de Vrien-
den blijven pleiten voor het behoud van ZAAL Z.  
Een magazine met die kwaliteit kost natuurlijk geld 
en er zijn altijd budgettaire beperkingen. De Vrien-
den nemen intussen een deel van de drukkosten op 
zich en maken zo het blad mee mogelijk.’
bevernage: ‘We hopen dus allebei dat het blad 
wordt voortgezet na de heropening.’

Uitzonderlijk
Jan van den Nieuwenhuijzen, u werd voor-
zitter in 2010, het sluitingsjaar. Was dat niet 
ondankbaar?
van den nieuwenhuijzen: ‘Ja en nee. Je kan het ge-
sloten museum als een bedreiging maar ook als een 
opportuniteit zien. kmska sloot om beter en groter 
te worden. Daar moet je als Vrienden je schouders 
onder zetten. In die periode brachten we groepsbe-
zoeken aan kmska-tentoonstellingen extra muros 

en aan de musea van Gent en Brugge, en bleven 
we ons jaarlijks diner organiseren: op verschillende 
locaties in Antwerpen – het stadhuis, Veilinghuis 
Bernaerts en Bank van Breda – en met prominen-
te sprekers. Met de bedrijvenclub hebben we kun-
stenaarsateliers bezocht, onder meer dat van Sam 
Dillemans.’

Hoeveel leden zijn er momenteel?
van den nieuwenhuijzen: ‘Onze prognose was dat 
tijdens de sluiting het aantal leden zou dalen van 
900 naar 600. Dat bleek wonderwel te kloppen. 
Maar zodra de werf deels toegankelijk was en de 
gevel gerestaureerd, hebben we werfbezoeken 
opgenomen in ons aanbod. We konden campag-
ne beginnen voeren en zo steeg ons aantal leden 
opnieuw. Nu zijn er ongeveer 1400. Dat is uitzon-
derlijk voor een gesloten museum, in een periode 
waarin zowat alle musea kampen met een vermin-
derend aantal Vrienden.’

De voorzittersfakkel wordt doorgegeven aan 
Piet Bevernage. Is er al overleg geweest?
van den nieuwenhuijzen: ‘Piet was al lid van de raad 
van bestuur toen ik voorzitter werd. Hij kent het 
reilen en zeilen van de Vrienden.’
bevernage: ‘Ackermans & van Haaren steunt kmska 
ononderbroken sinds de jaren negentig en wij zijn 
altijd graag betrokken bij wat er in het museum 
gebeurt. De nieuwe voorzitter wordt begin juni be-
noemd en we zijn volop bezig met de samenstelling 
van de raad van bestuur, die deels vernieuwd wordt. 
Dat is de beste manier om continuïteit te bewaren 
en voor nieuwe impulsen te zorgen. We streven er-
naar een afspiegeling van de samenleving te zijn.’

GESPREK
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maar ook Brussel, Luik en Doornik. Ook onze kin-
deren en kleinkinderen moeten de weg naar het 
museum vinden. En niet in de laatste plaats moeten 
we serieuze inspanningen leveren om ook onze me-
deburgers met een migratieachtergrond zich in het 
museum thuis te laten voelen.’

In het bedrijfsleven zet de vervrouwelijking 
zich door, maar dat is slechts een eerste stap.
bevernage: ‘Dat klopt. Het is mijn bedoeling mij-
zelf zo snel mogelijk overbodig te maken. (lacht) 
Hopelijk is mijn opvolger over vier jaar een vrouw. 
Maar ik geef meteen toe dat het diverser maken van 

Een divers bestuur
Hoe ziet u de rol van de Vrienden?
bevernage: ‘Ik wil geen te grote verklaringen afleg-
gen over de toekomst: daarover moet overlegd wor-
den met het nieuwe bestuur. Maar ik schuif graag 
drie thema’s naar voren: verbinding, onthaasting 
en multidisciplinariteit. Verbinding betekent dat we 
de Antwerpenaar willen aanspreken maar ook de 
wereld buiten Antwerpen. Deze stad trekt jaarlijks 
twee à drie miljoen toeristen aan en de haven heeft 
veel zakelijke partners. Iedereen moet ervan over-
tuigd worden om het kmska te bezoeken. We zoe-
ken verbinding met andere musea: Gent en Brugge,  

Paul Delvaux, De roze strikken, 1937, olieverf op doek,  

121,5 × 160 cm, KMSKA, inv.nr. 2850 . Dit schilderij werd gerestaureerd 

dankzij de steun van de Vrienden.
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Een van de favoriete werken van Jan van den Nieuwenhuijzen: 

James Ensor, Geraamten twistend om een gehangene, 1891, 

olieverf op doek, 59 × 74 cm, KMSKA, inv.nr. 1857
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de raad van bestuur en het aanspreken van men-
sen met een migratieachtergrond voortdurend aan- 
dacht vraagt. Ik denk dat we daar pas echt werk 
van kunnen maken zodra het museum weer open 
is. Dan kunnen we activiteiten ontwikkelen en zo 
mensen warm maken voor een zitje in de raad. Dat 
moet organisch groeien.’
van den nieuwenhuijzen: ‘Het is niet makkelijk 
om jongeren in je bestuur te krijgen. Die interesse 
komt pas vanaf 50 à 55 jaar, als de kinderen het huis 
uit zijn. Ook bij mensen met andere culturele ach-
tergronden zit een ploeg van twintigers en dertigers 
klaar die om dezelfde reden wat terughoudend zijn 
om zich te engageren. We willen dat die diversifi-
ering lukt. Als iemand afhaakt, is dat een jammer-
lijke mislukking en zijn we terug bij af.’

Andere kunsten
Een tweede punt is onthaasting.
bevernage: ‘Precies. Ik hoop dat het museum een 
plek zal zijn waar mensen verstilling kunnen vinden.’
van den nieuwenhuijzen: ‘Per jaar organiseren wij 
twee stille avonden uitsluitend voor de Vrienden. 
Enkele dagen voor de opening van een nieuwe ten-
toonstelling zullen de Vrienden die met een gids 
kunnen bezoeken. Dat is een win-winsituatie: de 
gidsen kunnen zo al oefenen. Bovendien heb je als 
Vriend altijd en onbeperkt toegang tot het muse-
um.’
bevernage: ‘Je betaalt voor een jaar 60 euro als 
instapkost. Vergelijk dat eens met een ticket voor de 
Rolling Stones.’ (lacht) [Voor het Brusselse Stones- 
concert variëren de prijzen van 242 tot 3500 euro; 
ER]

Er is tot slot ook de multidisciplinariteit.
bevernage: ‘We moeten oog hebben voor de an-
dere kunsten, die kunnen een hefboom zijn voor 
diversiteit en inclusie. Want hoe verkoop je onze 
beeldende kunst die teruggaat tot de 13de eeuw, aan 
jongeren, andersgelovigen en mensen met een an-
dere achtergrond? Vaak is dat niet hun ding. We 
proberen ze met hedendaagse kunst, muziek en 
andere kunsten proberen te betrekken. Daarom 

staan wij helemaal achter het kmska-project met 
de Artists in Residence. We zijn ook op zoek naar 
bestuurders die die interesse delen en hun netwerk 
daarop kunnen aanspreken.’

Dynamiek
Wat kunnen de Vrienden concreet betekenen?
van den nieuwenhuijzen: ‘Ze zijn de ambassa-
deurs van het kmska. Nog concreter: we hebben de 
voorbije jaren bijgedragen aan de restauratie van 
een aantal schilderijen, zoals De roze strikken van 
Paul Delvaux. Het verwerven van nieuwe werken is 
moeilijk, daarvoor zijn onze middelen te beperkt.’
bevernage: ‘We willen met de Vrienden ook de 
kleinere ondernemer en de zelfstandige aanspre-
ken om hun steentje bij te dragen: zij kunnen voor 
2000 euro per jaar lid worden als “Kunstonderne-
mer”. Een partnership, mecenaat of corporate spon-
sorship is voor hen vaak te duur. Het museum kan 
alle financiële steun gebruiken.’

Mogen de Vrienden inhoudelijke suggesties 
doen?
bevernage: ‘Ik ben er zeker van dat directeur Carmen 
Willems daarvoor openstaat. In 1993 stond Antwer-
pen in rep en roer voor de tentoonstelling met de 
retabels. Dat soort publiekstrekkers geeft een grote 
dynamiek aan de stad. Daarnaast vind ik fijnproe-
verstentoonstellingen belangrijk: intimistische, 
kleinschalige expo’s met jonge kunstenaars in een 
van de nieuwe witte zalen. Ik denk bijvoorbeeld aan 
iemand als Ilse D’Hollander. Als je enkele kleinere 
accenten per jaar kan leggen, houd je het museum 
boeiend en levendig.’

‘Ik schuif graag drie thema’s naar 

voren: verbinding, onthaasting  

en multidisciplinariteit.’ 

  —  Piet Bevernage
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van den nieuwenhuijzen: ‘Het museum kan ook 
actuele thema’s aankaarten en het verband leggen 
met de geschiedenis: corona nu en de pest vroeger, 
of neem het vluchtelingenthema. Daar zijn zoveel 
schilderijen over gemaakt.’

Genereus Antwerpen
In welke liga moet KMSKA volgens jullie 
spelen?
van den nieuwenhuijzen: ‘We moeten realistisch 
zijn, hoe erg we dat als Antwerpenaar ook vinden. 
(lacht uitbundig) Het is te hoog gegrepen om bij de 
internationale topmusea te willen horen, zoals het 
Prado en het Louvre. Het moet onze ambitie zijn 
om er in de tweede liga te stáán. Met onze collectie, 

‘Het museum kan ook actuele 

thema’s aankaarten en 

het verband leggen met de 

geschiedenis.’ 

  —  Jan van den Nieuwenhuijzen
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kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen en juiste 
campagnes.’
bevernage: ‘Wat ons onderscheidt van andere mu-
sea, is dat deze stad een belangrijke stempel heeft 
gedrukt op de Europese geschiedenis van de 16de 
eeuw. De Gouden Eeuw van Antwerpen heeft kunst-
werken voortgebracht die nu tot de kmska-collectie 
behoren. Michael Pye heeft over dat 16de-eeuwse 
Antwerpen een internationale bestseller geschre-
ven: Antwerp. The Glory Years. Antwerpen was toen 
een internationale, liberale stad. Italianen, Portuge-
zen en Spanjaarden kwamen handeldrijven, de stad 
legde geen restricties op, geloofsovertuiging was 
een privézaak en vrouwen genoten een grote vrij-
heid. Dat heeft Antwerpen groot gemaakt. Die ge-
schiedenis van generositeit weerspiegelt zich voor  
een deel in de museumcollectie. Dat mogen we 

niet vergeten. Als bezoekers die verbinding kunnen 
maken, zorgt dat voor iets bijzonders wat andere  
musea niet kunnen bieden.’

Wat is uw favoriet in de collectie?
van den nieuwenhuijzen: ‘Door de jaren heen ben 
ik meer en meer een Ensor-fan geworden. Maar de 
hele collectie… Ik kan er niet één werk uit halen.’
bevernage: ‘Het verandert elke dag. Vandaag kies 
ik de Modigliani.’

Piet Bevernage en Jan van den Nieuwenhuijzen in de gloednieuwe maar nog lege museumshop
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RADIO BART: 
ANDERS KIJKEN 
EN MEER ZIEN

DOOR AN VAN HERTUM

Gesprek met Bart Van Peer

Bart Van Peer werkt sinds 1992 bij het KMSKA. Als 
receptionist bemande hij de onthaalbalie. Bezoekers 
genoten van zijn mooie stem. Bart werd langzaam 
blind. Hij zat en zit niet stil: het gaat van het presen-
teren bij een lokale radiozender tot het voordragen 
van poëzie. Na de sluiting van het museum was 
een nieuwe functie-invulling noodzakelijk. Maak 
kennis met Radio Bart!

Sprong in het diepe
De naam ‘Radio Bart’ spreekt enorm tot de 
verbeelding. Wat houdt het in?
bart van peer: ‘Met Radio Bart neem ik plaats in 
een mobiele studio in een museumzaal. Bezoekers 
kunnen mij aanspreken en met mij in dialoog gaan 
over hun beleving van een kunstwerk. Omdat ik 
blind ben, vraag ik mensen om het werk te beschrij-
ven. Ik vraag hen wat ze zoal zien: vormen, kleuren, 
de grootte… Maar ik ben ook nieuwsgierig of de kun-
stenaar volgens hen iets wil vertellen. Ik gebruik  

Gesprek over een kunstwerk met een bezoeker  

tijdens een testdag
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daarvoor een aantal methodieken, zoals: “Roept dit 
werk herinneringen bij je op?” Of: “Als je zelf in 
het werk zou kunnen stappen, op welke plaats zou 
je dan willen staan, of wie zou je dan willen zijn?”. 
Dat levert boeiende gespreksstof op.’

Van receptionist tot radiopresentator in een 
experimenteel project. Dat lijkt me een grote 
stap.
‘Inderdaad. Met de jarenlange sluiting van het mu-
seum werd mijn takenpakket steeds kleiner. Sociaal 
contact was voor mij altijd belangrijk, en dan is het 
niet evident om dag in, dag uit op telefoons te zit-
ten wachten. In de zoektocht naar een aangepaste 
taakinvulling liet ik eens vallen dat ik in het verle-
den radio maakte. Ooit was dat mijn grootste hobby. 
Ik heb vroeger ook voordracht en dictie gevolgd en 
heb – volgens sommigen – een aanlokkelijke stem. 
Toen dit project werd voorgesteld ben ik meteen in 
het diepe gesprongen. Ik dacht: “Hier ga ik voor. 
Dit is helemaal mijn ding. Hier kan ik echt mijn 
ei kwijt.” Al blijft het telkens een uitdaging. Elk ge-
sprek is ook uniek. Gelukkig word ik goed begeleid 
en omringd.’

Wie werkt er mee aan Radio Bart?
‘Ik heb een jobcoach en een coach voor gespreks- 
technieken: interviewen, juiste vragen stellen, 
doorvragen, methodieken inzetten… De mobiele 
studio wordt met financiële steun van de Koning 
Boudewijnstichting ontworpen door het collectief 
ONBETAALBAAR. Er is een uitwisseling met het 
centrum voor blinden en slechtzienden De Mark-
grave. We willen het project ook verduurzamen 
door het uit te breiden met andere blinde of slecht-
ziende presentatoren. Ik kan moeilijk mijn bed in 
het museum zetten.’ (lacht)

Meer zien door te spreken
De slagzin luidt ‘Anders kijken en meer zien’.

‘Uit onderzoek blijkt dat men gemiddeld 28 secon-
den voor een kunstwerk blijft staan. “Anders kijken 
en meer zien” betekent onder andere dat je de tijd 
neemt om een werk echt in je op te nemen. Door 
vragen te stellen gaan mensen al snel dingen op-
merken die ze voordien niet zagen. Maar ook door 
in gesprek te gaan met iemand die het werk niet 

HE T NIEUWE MUSEUM

kan zien ontstaat er weer een andere manier van 
kijken. Je gaat dan opnieuw kijken en wordt uitge-
daagd om te zoeken naar een geschikte verwoor-
ding: hoe leg je een beeld, penseelstreek of kleur uit 
aan iemand die niet kan zien? Intussen kan ik mijn 
verbeelding laten werken. Zo wordt het gesprek een 
win-win voor mij en de bezoeker.’

Wat vragen mensen zoal over jouw blind zijn 
tijdens de gesprekken?

‘Het mooie is dat de slechtziendheid of blindheid 
vaak een aanleiding is tot een gesprek. Vragen die 
mensen vaak stellen zijn: “Wat kan je nog zien? Wat 
is jouw voorstelling van bepaalde kleuren? Hoe kijk 
je als blinde persoon naar kunst? Ben je blind gebo-
ren?”. Mensen voelen zich ook soms onwennig om 
de woorden “zien” en “kijken” te gebruiken, terwijl 
ik dat zelf constant doe. Het gesprek geeft dus niet 
alleen inzichten over de kunstwerken, maar ook 
over blind zijn.’

Stemmen verzamelen
Wat doen jullie met al die inzichten?
‘Dat hangt af van het verdere verloop van het project 
na de heropening. Als het aanslaat, zou het fijn zijn 
om toe te werken naar een audioproduct, zoals een 
podcast. We zullen dus af en toe vragen of een ge-
sprek opgenomen mag worden. Maar de kern van 
Radio Bart blijft dialoog: in de museumzalen, bij 
een kunstwerk. We gaan ook quotes verzamelen 
van bezoekers: uitspraken die blijven hangen of 
echte uitschieters. En wie weet krijgen we vroeg of 
laat ergens zendtijd? (lacht)’

‘Wat Radio Bart uniek maakt, 

is dat je met een blind iemand 

kunt kijken naar een kunstwerk 

en daarover in gesprek gaat.’ 

       —  Bart Van Peer 
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is voor velen een blikopener. Wat Radio Bart uniek 
maakt, is dat je met een blind iemand kunt kijken 
naar een kunstwerk en daarover in gesprek gaat. 
Het vertrekt nooit vanuit mijn beperking, maar 
vanuit mijn talent om “een ziende” beter te laten 
kijken.’

Benieuwd naar Bart en zijn stem? Scan de QR-code 
als voorproefje. Met dank aan Sofie Legon.

Je oefende al met het testpubliek ‘De Schoon-
ste Honderd’. Wat zijn de reacties?
‘Heel positief. De mensen willen het graag nog eens 
overdoen. Er zijn mensen die het echt een verrij-
king vinden, of het als uniek ervaren. Elk gesprek 
is ook anders, en iedereen is welkom. Voorkennis is 
absoluut niet vereist. We hopen het brede publiek te 
bereiken. Het project heeft ook al een enthousiaste 
ambassadeur: Hans Bourlon, ondernemer en CEO 
van Studio 100. Hij is een grote fan en wil bijdragen 
aan de bekendmaking.’ 

Wat maakt Radio Bart zo uniek? 
‘Doordat ik uniek ben! (lacht) Kijk, mensen gaan 
ervan uit dat blinde en slechtziende personen niet 
van beeldende kunst kunnen genieten of er geen 
boodschap aan hebben. Het tegendeel is waar. Dat 

Opname samen met audiomaker Sofie Legon
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Enamul Haque, 28 jaar, eigenaar van dagblad-
handel Het Museum

‘Zes jaar geleden heb ik een krantenwinkel geopend 
in de Verschansingstraat, vlak bij het museum. Een 
passende naam was vlug gevonden: “Dagbladhan-
del Het Museum”. Op het uithangbord prijkt de voor- 
gevel van het museum met de paardjes, naar een 
origineel ontwerp van mijn overbuurman. Als kind 
ging ik vaak met de klas naar het museum. Ik zag 
er voor het eerst een pointillistisch schilderij. Dat 
werd mijn favoriete techniek. Ik kijk er enorm naar 
uit om met mijn kersverse vrouw langs te komen 
en haar mijn lievelingswerken te tonen.’

20 BEELDENK ATERN
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Judith Van Pelt, 33 jaar, bloemiste
‘Mijn papa nam me als klein meisje vaak even mee het museum in, op weg 
naar de bakker. Toen we een schilderij ontdekten met een mooie mevrouw 
die dezelfde naam had als ik, vroeg ik regelmatig om naar Judit te gaan kijken. 
Mijn papa heeft de opening van het museum niet gehaald, maar ik kijk er vol 
verlangen naar uit om “mijn” schilderij weer te zien en aan onze avonturen 
in “ons“ museum terug te denken.’
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Paul van Rutten, 62 jaar, bediende bij café Hopper
‘Een paar dagen voor 9/11 vond de tweede editie van het literaire evenement 
ZuiderZinnen plaats, met het kmska als stralend middelpunt. Maar het re-
gende pijpenstelen en de hele buitenprogrammatie viel in het water. In de 
jaren daarna hebben we het festival nog tien keer georganiseerd. Altijd met 
de trappen van het museum als tribune en een podium op de stoep voor de 
waterpartij. Het heeft nooit meer geregend tijdens ZuiderZinnen… Wat een 
mooie dag zal het zijn als die trappen weer ontsloten worden en het plein zijn 
publieke functie weer volledig kan vervullen.’
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Sarah Vanwelden, 33 jaar, eigenaar van Newchild Gallery
‘Het grandioze gebouw op het Antwerpse Zuid heeft me altijd gefascineerd. 
Mijn vroegste herinneringen aan het museum zijn de interactieve rondleidin-
gen die werden gevolgd door een creatief atelier. Later kwam ik er vaak tijdens 
mijn opleiding kunstgeschiedenis. Ondanks mijn passie voor hedendaagse 
kunst is mijn liefde voor de oude meesters nooit verdwenen. Ik kan niet wach-
ten om de talrijke schatten van het museum te herontdekken en weer oog in 
oog te staan met mijn favoriete werk van Titiaan.’
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Leo Van Hamme, 71 jaar, gepensioneerd 
‘Alhoewel ik geboren ben op het Zuid, ben ik er eerder toevallig terug beland 
rond mijn vijfentwintigste. Zo kwam ik terecht in een warme en vriendelijke 
buurt die sedertdien geleidelijk een herleving heeft gekend. De heropening 
van het uitgebreide museum met de opnieuw aangelegde tuin moet daarbij 
de kroon op het werk worden. Later dit jaar kunnen we terug binnenlopen in 
ons prachtige museum, het symbool voor de vriendschap, vrede en welzijn 
die onze buurt uitstraalt.’

24 BEELDENK ATERN
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Dominique Vilain, 40 jaar, kleuteronderwijzer BSGO Kunst Doet Ontdekken
‘Als kind al beklom ik in het gezelschap van mijn moeder de majestueuze trappen 
van het kmska. Een schedel op een vanitas-schilderij was mijn eerste kennisma-
king met de iconografie. Kunst was dus meer dan techniek of zinloze “mooi versus 
lelijk”-discussies. De Intrige van Ensor wakkerde mijn bewondering voor kunst 
enkel aan en later ontdekte ik zijn maatschappijkritische etsen. Met de heropening 
van het museum is het nu aan mij om mijn leerlingen en dochter te introduceren 
in de bonte, zichtbare en fascinerende verborgen wereld van de schone kunsten.’

25BEELDENK ATERN
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Na zes jaar bouwen is in de zomer van 1890 het 
nieuwe museum klaar om het publiek te ontvan-
gen. Koning Leopold II en kroonprins Boudewijn 
krijgen een preview op 25 juli 1890. Het echte feest 
barst los op 11 augustus 1890, tijdens de Antwerp-
se kermisweek. Na een plechtige ontvangst op het 
stadhuis trekken het stadsbestuur en de genodig-
den naar het museum voor de officiële inhuldiging. 
Dat doen ze niet alleen. Een kleurrijke optocht van 
154 stedelijke verenigingen vergezelt de notabelen. 
’s Avonds biedt de Cercle Artistique, Littéraire et 
Scientifique d’Anvers de vips een royaal banket aan.

1890!
DOOR SISKA BEELE

Rechts: Affiche door Frans Van Kuyck voor de 

opening van het nieuwe museum, 1890, collectie 

AMVC – Letterenhuis, Antwerpen

Uitnodiging voor de inhuldiging van het museum 

in 1890, Archief KMSKA 



27



28 KLEINE LE T TERS

KLEINE 
LETTERS

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

DOOR NATHALIE PAUWELS 

De collectie komt thuis
Op 15 maart gaven we het startschot voor de terugkeer van 
de kunstwerken in de museumzalen, tijdens een spec-
taculair persmoment. Via een historische sleuf takelden 
we het Doopsel van Christus van Rubens vanuit het depot 
rechtstreeks de Rubenszaal in. Sindsdien installeerden we 
al bijna alle kunstwerken in de historische zalen. Halfweg 
juli zullen ook alle moderne werken hun plek gekregen 
hebben. Vanaf dan wachten de meer dan 600 geselecteer-
de collectiestukken geduldig op de eerste bezoekers. 

De collectie en de verbouwing te boek
Van alle kunstwerken die de zalen zullen vullen, vinden 
honderd zorgvuldig gekozen topstukken hun weg naar  
een nieuwe publicatie. In een bevattelijke taal duik je in  
het maakproces of de symboliek van collectiestukken, 
of je ontdekt een bijzonder weetje. Allemaal echt gebeurd, 
dat onderzochten we nog tijdens de sluiting.
Ben je eerder geïnteresseerd in het verhaal van de verbou-
wing? Geen probleem. Dat lees je in een tweede publicatie. 
Interviews bieden een persoonlijke kijk op de realisatie van 
het masterplan. Aan de hand van petites histoires werp je een 
blik achter de schermen van de make-over die het museum 
klaarstoomde voor de toekomst. 
31,5 x 24,5 cm, ca. 288 pagina’s voor 'De Schoonste Honderd –  
Topstukken' en ca. 256 pagina’s voor 'Het Schoonste Museum';  
kwalitatieve beelden in kleur en foto’s van Karin Borghouts, soft- 
cover 39,50 euro en hardcover 45 euro. Meer info: hannibalbooks.be

Filmische droom
Artist in Residence Jaouad Alloul droomde van een foto-
shoot in het museum. Tot hij écht door het museum kon 
dwalen. Zijn droom groeide en mondde uit in de biogra- 
fische kortfilm 11:33. Kameleon Jaouad gebruikt de nog lege 
museumzalen als canvas om uitdagende onderwerpen aan 
te kaarten. Zoals de invloed van religieuze dogma’s. Of  
de worsteling met identiteit en gender. Deze diepvoelende 
creatie is klaar om buiten het museum te treden. 
Bekijk hier de trailer: sjamaan.media/producties/1133/ 

HET SCHOONSTE MUSEUM

KMSKA
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Persoonlijk debuut
Ook Artist in Residence IKRAAAN heeft een missie: de aandacht vesti-
gen op Geestelijke gezondheidszorg, ook de titel van haar langverwachte 
debuutalbum. IKRAAAN uit onverbloemd haar emoties en zingt over 
pijn en verlangens. Ze wil mensen helpen om hun angsten onder ogen 
te zien en wenst dat psychische hulp toegankelijker wordt. De clips voor 
de eerste singles, Dode bloem en Dans, nam IKRAAAN op in het nieuwe 
museum. Ondertussen werkt ze naarstig aan haar residentieproject voor 
het museum. 
Op de KMSKA-website vertelt IKRAAAN over de opnames voor Dode bloem:  
https://kmska.be/nl/een-song-over-sombere-gevoelens-zaal-licht
  

Het Schoonste Zicht
De architecten van het historische museum, 
Winders en Van Dijk, hechtten veel belang 
aan de band van het gebouw met de stad. 
Een gevoel dat Dikkie Scipio, de architect 
van het masterplan, deelt. Ze gooide daar-
om de deuren naar erkers weer wagenwijd 
open. Maar daar stopt het niet. We bouwen 
ook twee sassen die toegang geven tot de 
loggia vooraan. Zo verstoren we de nieuwe 
klimaatregeling niet. En kan je toch even 
genieten van het Schoonste Zicht op het 
museumplein. 

Het Kunstuur een beetje KMSKA-uur
Joost Bourlon vroeg aan kmska-medewerker Bart 
Van Peer om deel te nemen aan de vierde editie van 
Het Kunstuur in Mechelen, dat startte op 16 mei. 
Joost en zijn broer Hans Bourlon zijn de bezielers 
van deze intimistische tentoonstelling. Bekende 
en minder bekende Vlamingen vertellen elk een 
verhaal bij acht topstukken uit de periode 1850-1950. 
Bart doet dat in deze nieuwe editie bij Azuur,  
een schilderij van Gustave Van de Woestyne, uit  
de kmska-collectie.
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DOOR PATRICK DE RYNCK

IEDERÉÉN 
WELKOM!

Publiekswerkers An Sijsmans en Sophie 
Verbeke maken concreet wat een woord 
als ‘open huis’ betekent in het geval van 
het KMSKA.

Na een enthousiast gesprek met An Sijsmans en 
Sophie Verbeke is het overduidelijk: werken ‘ach-
ter de schermen’ is geen loos begrip in het team 
Publiekswerking van het KMSKA. Uiteraard omdat 
het museum dicht is, maar vooral omdat er nog 
zoveel te doen viel om van de tempel een plek en 
een huis te maken waar iedereen zich welkom voelt. 
Want dat is de ambitie. Die hier tegelijk realistisch 
en doortastend wordt aangepakt.

sophie verbeke: ‘Je ziet het in veel musea: woorden 
als inclusie, diversiteit, toegankelijkheid, participa-
tie vallen om de haverklap, maar wat betekenen ze 
echt? Het probleem is vaak dat iedereen er intern 
op een eigen manier mee bezig is en dat er niet 
echt een eenduidige visie is. Die hebben we in het 
kmska de voorbije tijd ontwikkeld, in de werkgroep 
Diversiteit, Toegankelijkheid en Inclusie, met le-
den uit diverse teams: marketing, bedrijfsvoering, 
collectieonderzoek, publiekswerking… De groep 

An Sijsmans Sophie Verbeke
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Een testdag in maart 2022

heeft, samen met een externe groep van kritische 
diversiteitsexperten, een stand van zaken opge-
maakt met onze zwakke en sterke punten, en op 
basis daarvan een actieplan. Belangrijk is vooral 
dat we die acties rond diversiteit, toegankelijkheid 
en inclusie hebben ingeschreven in het bestaande 
beleidsplan, bij de bestaande doelstellingen dus. 
Een voorbeeld: een van die doelstellingen van het 
kmska is: “Elke bezoeker een warme en prikkelen-
de museumervaring bezorgen.” Wat betekent dat 
écht als je er de bril van diversiteit, inclusie en toe-
gankelijkheid op legt? Dat iederéén zich welkom 
moet voelen en zich in het museum moet kunnen 
herkennen. Je zet dus geen nieuw beleidsplan op 
of een resem losse projecten, nee, je integreert 
je acties in het bestaande plan. Zo kan elk team 
en elke medewerker ze meenemen in hun werk.’ 

 
Niet vanzelfsprekend
Kun je dat concreter maken, met een voor-
beeld van de inclusie waar je het over hebt?
an sijsmans: ‘Eerst iets algemeens: het is niet rea-
listisch om voor elke doelgroep apart iets te ontwik-
kelen met je beperkte team van publiekswerkers. 
Maar vooral: zo werk je ook niet aan inclusie! Een 
goed voorbeeld is de ontwikkeling van onze audio- 
tours. Maak geen aparte tour voor blinden en slecht-
zienden, raadden experts ons aan. Want zo voel je 
je altijd de uitzondering. Dat is passé. De trend is 
nu dat je je gewone, klassieke audiotour inclusief 
maakt, met visuele beschrijvingen én met context, 
zodat je tour voor iedereen toegankelijk is en zodat 
je als slechtziende met medebezoekers kunt bab-
belen over de werken. Niet makkelijk, ik geef het 
toe, maar we proberen het. En we testen het vooral 
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ook uit met de betrokkenen. Of neem dove mensen 
en slechthorenden. Voor hen was er vroeger geen 
specifiek aanbod in het museum. We zijn gaan 
praten met de dovengemeenschap en ontwikkelen 
een visioguide, met de highlights in gebarentaal. Die 
mensen kunnen dat op elk moment bekijken. De 
inzichten evolueren voortdurend en ook de tech-
nologie helpt een handje. Mensen worden meer 
zelfredzaam. Uiteraard hebben we ook adviezen 
gevraagd aan mensen met een fysieke beperking 
over wat zij ervaren als toegankelijkheid.’
‘Een ander voorbeeld zijn de teksten in de museum-
zalen. Hier pasten we eigenlijk dezelfde filosofie 
toe, met inspiratie van collega’s van het Rijksmuse-
um, van de mensen van inburgeringscentrum Atlas  
en zeker ook van ons testpubliek, De Schoonste 
Honderd. Iedereen moet de teksten in onze zalen 
aangenaam kunnen vinden. Je hebt daar nu ook 
Europese referentiekaders voor. Maar het gaat bij-
voorbeeld ook over de vormgeving van je teksten.’
‘Ik denk onder meer ook aan het project “Toerisme 
voor autisme”, waarin psychologe Sien Depoortere 
op een website mensen met autisme aan de hand 
van stappenplannen tot in de details voorbereidt 
op wat ze bij hun bezoek zullen meemaken. Dat 
begint al bij het afstappen van de tram, naar het 
museum lopen, de vestiaire gebruiken enzovoort. 
Zo’n stappenplan is bovendien nuttig voor andere 
doelgroepen die drempels ervaren, zoals mensen 
in armoede. Een museumbezoek is lang niet voor 
iedereen een vanzelfsprekende onderneming.’

Welzijn in het museum
Het is een trend om musea ook een rol te la-
ten spelen in het welzijn en welbevinden van 
mensen. Hoe zit dat in het nieuwe KMSKA?
sijsmans: ‘Ook daar hebben we tijdens de sluiting 
mee geëxperimenteerd. Onder meer de tendens naar  
slow art past in die evolutie. Het kmska was daar een 
voortrekker in, met de eerste Belgische deelname aan  
Slow Art Day. Je bekijkt met een groepje bezoekers 

één uur lang één werk en deelt je observaties met 
elkaar. De gids wordt meer een gespreksbegeleider 
dan iemand die uitleg geeft. Daar gaan we zeker 
mee door. Mensen zegden ons toen: het heeft mij 
opgeladen, het heeft mij rust gebracht, ik zal mij 
dit werk blijven herinneren… Vertragen, in contact  
komen met andere mensen en hun blik, dat is een 
mooi voorbeeld van werken aan welzijn in een mu-
seum. Eigenlijk is de vraag, ook voor musea: wat 
geeft mensen energie en voldoening? Iemand hel-
pen, sporten, een boek lezen enz. De volgende vraag 
wordt dan: kun je daar een museumactiviteit van 
maken? Dat gaan we onder meer doen met “kmska  
tekent” en met leesgroepen die we willen oprichten. 
We snakken ernaar om weer volop in contact te ko-
men met ons publiek, zoals je merkt.’

In kleur
Zoals je zei: diversiteit, inclusie en toegan-
kelijkheid, dat mag geen projectje zijn naast 
andere projecten. Je moet het als museum 
uitstralen. Hoe maak je dat waar?
verbeke: ‘We willen mensen eerst en vooral uitno-
digen om met hun eigen blik naar onze collectie 
te kijken. Welke persoonlijke aanknopingspunten 
vinden ze? Natuurlijk willen we ook kennis delen, 
maar we willen evenzeer diverse perspectieven mo-
gelijk maken en bezoekers met elkaar in dialoog 
laten gaan. Misschien gaan ze dan, door de ver-
schillende manieren waarop je kunstwerken kunt 
bekijken, even anders naar de wereld kijken. Dat is 

‘Woorden als inclusie, diversiteit, 

toegankelijkheid, participatie 

vallen om de haverklap, maar wat 

betekenen ze echt?’

   – Sophie Verbeke
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Ferdinand Bol, Jan van der Voort en zijn zus Catharina met een  

bediende, 1661, olieverf op doek, 173,4 × 209,3 cm, KMSKA, inv.nr. 812
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een essentiële boodschap. Er is bij kunst niet één 
waarheid, waarheden kunnen naast elkaar bestaan.’
‘We willen daarbij vooral ook kritisch zijn voor ons-
zelf en laten graag kritische blikken aan bod komen. 
En we stellen ons bewust kwetsbaar op. Zo betrek-
ken we externe stemmen die vanuit verschillende 
invalshoeken kijken naar onze werking op het vlak 
van programma, publiek, personeel en partners. 
We hebben hen en de vele mensen die bijdragen 
aan onze focusgroepen en testmomenten nodig 
om een museum te bouwen waar iedereen zich 
welkom voelt.’
‘De collectie is wat de makers betreft eerder een-
zijdig: mannelijk, wit, burgerlijk. Maar je kunt er 
veel verschillende verhalen uit puren. Dat doen we 
ook in ons scholenaanbod, waar je écht met een 
heel divers publiek zit, de hele samenleving in het 
klein. Daarom gaan we ook linken verkennen met 
andere kunstdisciplines naast het beeldende, en 
met artistieke tradities uit de hele wereld. Ik geef 
enkele voorbeelden: de ene keer gaat het over de 
invloed van Afrikaanse maskers op de vormexperi-
menten van enkele moderne meesters, de andere 
keer plaatsen we de abstracte tekens en patronen 
in het museum naast Arabische kunst. Of we heb-
ben het over het kostbare pigment lapis lazuli, dat 
eeuwen geleden een lange weg hierheen aflegde 

vanuit Afghanistan en ervoor zorgde dat Maria in 
een prachtig blauwe mantel gehuld kon worden. 
En lastige vragen gaan we niet uit de weg: waarom 
al die schaars geklede vrouwen? Hoe komt het dat 
er nauwelijks vrouwelijke kunstenaars en kunste-
naars van kleur zijn in de collectie? Het is boeiend 
om daarover in discussie te gaan en jonge mensen 
uit te nodigen om hier samen met ons over na te 
denken.’
sijsmans: ‘Gastvrij zijn is een operationele doelstel-
ling van het kmska. We zijn bijvoorbeeld bezig met 
het samenstellen van een ploeg onthaalmedewer-
kers die diversiteit uitstralen en die opgeleid wor-
den om iedereen goed te ontvangen. Hetzelfde voor 
de gidsen: we hebben uiteenlopende profielen bij 
elkaar gebracht qua leeftijd, achtergrond, origine. 
Dat doe je bijvoorbeeld door vacatures via andere 
dan de traditionele kanalen te verspreiden. Ook wie 
solliciteert, moet zich hier welkom voelen.’
verbeke: ‘Dit is work in progress, dat beseffen we 
goed. We zullen vallen en weer opstaan. We zullen 
fouten maken en dat ook inzien. Neem bijvoorbeeld 
onze Artists in Residence: die groep was niet echt 
samengesteld met het oog op diversiteit. Daar kun 
je als organisatie aan werken. De groep is intussen 
verrijkt met meer diverse kunstenaars. En zo kun 
je alle aspecten van je werking – je programma, je 
personeel, je publiek, je partners – doorlichten en 
blijven diversifiëren. Hoe meer perspectieven, hoe 
beter!’

‘Vertragen, in contact komen met 

andere mensen en hun blik, dat is 

een mooi voorbeeld van werken aan 

welzijn in een museum.’

    – An Sijsmans’
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DE COLLECTIE 
IN HET NIEUW

De presentatie van de kunstcollectie wordt – met 
het museumgebouw zelf – dé blikvanger bij de 
heropening. Wat wordt er getoond? Wat zijn de 
krachtlijnen? ZAAL Z sprak met Nico Van Hout, 
hoofd Collectieonderzoek, en Siska Beele, conser-
vator 19de eeuw.

DOOR ERIC RINCKHOUT
PORTRET WOUTER MAECKELBERGHE

nico van hout: ‘Vrij snel hebben we beslist om eer-
der thematisch dan chronologisch te werk te gaan. 
Simpelweg omdat we ervan uitgingen dat onze be-
zoekers een nieuwe manier van presenteren ver-
wachten. Je stelt ook vast dat steeds minder mensen  
historisch besef hebben en moeite hebben om 
mijlpalen als keizer Karel en Napoleon in de tijd te 
plaatsen. Idem voor de kennis van stijlperiodes als 
de gotiek, renaissance en barok. Bovendien heeft 

Nico Van Hout en Siska Beele 
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‘We willen een aangenaam 

bezoek aanbieden, zonder het 

instructieve of inzichtelijke 

overboord te gooien.’ 

  —  Nico Van Hout

onze collectie sterktes maar ook zwaktes: we staan 
sterk voor de 15de tot de 17de eeuw en met onze 
grote Ensor-collectie bieden we een mooie overgang 
naar de modernen. Uit de 18de eeuw hebben we 
hooguit een handvol goede werken.’
siska beele: ‘Een encyclopedisch verhaal kunnen 
we niet vertellen. Onze collectie vertoont te veel hi-
aten, is erg verscheiden en vaak ongelijk van kwali-
teit. De beste optie was de werken in een relevante 
samenhang te presenteren.’
van hout: ‘Door thematisch te werken kunnen we 
in elke zaal een mooi ensemble van hoog niveau 
tonen, plus telkens enkele meesterwerken.’
beele: ‘Het verhalende element, storytelling, wordt 

almaar belangrijker, ook in het onderwijs en de me-
dia. We hopen op die manier het publiek meer te 
betrekken, mensen uit te dagen en meer te laten 
ontdekken over een kunstwerk. ’
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school. Ze geven informatie over de geschiedenis 
van het museum en de collectie.’

Hoeveel werken tonen jullie?
beele: ‘Ruim zeshonderd, waarvan honderd sleutel- 
werken. Als je die honderd, verspreid over het hele 
museum, hebt gezien, heb je een goed beeld van 
onze collectie. Drie symboolwerken staan voor de 
pijlers van onze collectie: de Madonna van Fouquet, 
Ensors De Intrige en Alechinsky’s De laatste dag. Zij 
vertegenwoordigen respectievelijk de oude mees-
ters tot 1880, de overgang naar de modernen en de 
moderne periode.’

Honderd sleutelwerken
Moet een museum niet aan onderricht doen? 
Dat historisch besef aanscherpen?
van hout: ‘We willen een aangenaam bezoek aan-
bieden, zonder het instructieve of inzichtelijke 
overboord te gooien. Labels en zaalteksten geven 
toelichting bij werken en thema’s. Er zijn ook zeven 
aanraakschermen met allerlei soorten verdiepende 
informatie over een bepaald werk: je kan kiezen uit 
interactief en ludiek, kunsthistorisch, actualisering 
of context.’
beele: ‘In de 19de-eeuwse Salon staan twee muto-
scopen – een soort van vroege ‘filmprojector’ – die 
zijn nagebouwd door leerlingen van de Spectrum-

Simulatie van de zalen met 19de-eeuwse kunst: 

een evocatie van een 19de-eeuwse Salon met 

rijen schilderijen boven elkaar
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‘Het subtiele spel van 

verwijzingen tussen 

individuele werken prikkelt 

onophoudelijk tot beter kijken.’ 

  —  Siska Beele

Zit er toch geen zekere chronologie in de 
presentatie: oude meesters in het historische 
gebouw, de modernen in de nieuwbouw?
van hout: ‘In het oude museum tonen we voorna-
melijk figuratieve kunst, gestoeld op religie, mora-
liteit en het burgerlijke leven. Kunst bedoeld voor 
kerken en paleizen, doordrongen van de klassieke 
schoonheidsgedachte en met thema’s als macht en 
onmacht, het kwaad, lijden, hemel, wereldbeeld, 
vermaak en overvloed. In de nieuwbouw tonen we 
kunst die zich van die thema’s en van de figuratie 
heeft losgemaakt. Licht, vorm en kleur worden be-
langrijk. Niet zozeer wát er te zien is maar hoe het 
op het schilderij staat.’
beele: ‘De collectiepresentatie is dan wel thema-
tisch ingericht, de kunsthistorische chronologie is 
niet volledig losgelaten.’ 
van hout: ‘We willen bovendien een meer dynami-
sche presentatie dan vroeger. Die honderd kernwer-
ken zullen we altijd tonen, misschien niet altijd op 
dezelfde plek, maar zij vormen onze ruggengraat. 
Maar we willen blijven nadenken over wat we to-
nen en inspelen op nieuwe thema’s of de actualiteit. 
Daarvoor zullen we ook een beroep doen op bruik-
lenen uit andere musea en privécollecties. Dankzij 
collectiemobiliteit kunnen we lacunes opvullen: zo 
ruilen we een van onze werken van Rik Wouters 
voor een Georges Vantongerloo uit Mu.ZEE.’

Confronteren jullie oude en nieuwe meesters 
met elkaar?
van hout: ‘We willen zinvolle dialogen aangaan. Dat 
kan in twee richtingen: moderne werken kunnen 
bij de oude meesters hangen en omgekeerd. Zo zal 
onze Fra Angelico uit 1435 in de nieuwbouw han-
gen: in zijn schilderij zitten al kiemen van kubisme 
en het denken in volumes. Bij de landschappen in 
het oude museum tonen we Le cap des tempêtes uit 
1964 van René Magritte, het werk met de zwevende 
rots. Dat is verfrissend.’
beele: ‘Dergelijke confrontaties zetten de toeschou-
wer aan tot kijken en vergelijken, wikken en wegen. 
Het subtiele spel van verwijzingen tussen individu-
ele werken prikkelt onophoudelijk tot beter kijken.’  
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Anonieme Meester, Zuid-Nederlands, 3de kwart 16de eeuw, Legende van de heilige Christophorus, 16de eeuw,  

olieverf op paneel, 69 × 118 cm, KMSKA, inv.nr. 849

Christelijk en universeel
Hoe gaan jullie museummoeheid te lijf?
van hout: ‘We hebben sterk gewied in de collectie. 
Kill your darlings is voor een kunsthistoricus erg 
moeilijk, maar we wilden niet alles volhangen. In 
het parcours is er ritme, diversiteit en afwisseling: 
variatie in de ophanging zelf, maar ook hier en daar 
een bijna lege zaal met maar één of enkele topwer-
ken.’

beele: ‘Verstilling en af en toe een paukenslag. 
(lacht) De enige zaal waar we daarvan afwijken is 
die met de salonkunst. Dat is een soort tijdscapsule, 
een evocatie van een 19de-eeuwse salon met rijen 
schilderijen boven elkaar in de eregalerij vooraan. 
Die was oorspronkelijk voor dat soort academische 
kunst bedoeld. Daar hangen zelfportretten van kun-
stenaars als Ingres en Fantin-Latour, historiestukken  
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Marthe Donas, Stilleven, 1917, olieverf op doek, 34,5 × 53 cm, 

KMSKA, inv.nr. 2948

van Cabanel, Bouguereau en Alma Tadema, en rea-
listische doeken met boeren, arbeiders en bedelaars 
van Meunier, Evenepoel, Claus, en Van Gogh. De 
salonkunst werd van tafel geveegd door de moder-
nisten, maar sinds de komst van Musée d’Orsay in 
Parijs wordt ze opnieuw gewaardeerd. Vaak gaat 
het om werken die we vroeger niet toonden. Nog 
een opmerkelijke verandering is dat er veel meer 
sculpturen op zaal staan.’
van hout: ‘Het hele parcours is een wandeling van 
twee kilometer. Meer dan vroeger zullen er dan ook 
rustpunten zijn. De ervaring zal ook anders zijn 
tussen het oude museum, met zijn symmetrisch 
grondplan, en de nieuwbouw, waar het meer een 
ontdekkingstocht wordt.’

Hoe gaan jullie om met de veelbesproken 
diversiteit?
beele: ‘Voor het eerst in de geschiedenis van het 
museum gaat er aandacht naar mensen van kleur in 
de schilderijen. In De dood van Titiaan van Robert- 
Fleury uit 1862 zit een zwarte knecht over wie nooit 
eerder gesproken werd. Idem voor de dienstbode 
bij Ferdinand Bol (afb. p. 33). In Rubens’ Aanbid-
ding door de koningen komen drie werelden samen: 
Afrika, Azië en Europa. Zij krijgen een prominente 
rol in het verdiepende scherm bij het kunstwerk.’
‘Je moet het ook ruimer zien: een piëta is niet alleen 
een religieus, christelijk werk met Maria en Chris-
tus, het is een toonbeeld van menselijk lijden, rouw 
en pijn. Het kan evengoed een Oekraïense moeder 
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‘Voor het eerst in de 

geschiedenis van het museum 

gaat er aandacht naar mensen 

van kleur in de schilderijen. ’ 

  —  Siska Beele

Floris van Schooten, Een Hollands ontbijt, 17de eeuw,  

olieverf op paneel, 50,3 × 81,5 cm, KMSKA, inv.nr. 836

met haar dode zoon uitbeelden. Dat motief is uni-
verseel én actueel.’
van hout: ‘Voorts zoomen we in op betekenisvolle 
details. In een stilleven van Osias Beert ligt suiker, 
een aanleiding om het over de koloniale suikerhan-
del te hebben.’
‘Maar we willen evengoed gezinnen met jonge kin-
deren aan ons binden. Kinderen zijn onze latere 
bezoekers, dat hopen we toch. (lacht) Daarvoor zijn 
we in zee gegaan met Christophe Coppens. Hij 
heeft een tiental ingrepen gedaan in het museum, 
waarbij hij details van schilderijen uitvergroot tot 
sculpturen, zoals de rots uit een landschap van 
Joachim Patinir. Dat parcours voor gezinnen, met 
een doe- en ontdekboekje voor kinderen, is een ex-
periment, maar we weten dat Coppens humor aan 
kwaliteit koppelt.’
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‘Op het museumplein willen 

we een statement maken met 

vrouwelijke kunstenaars.’

  —  Nico Van Hout

Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck, Epitaaf van  

Jan Michielsen en zijn vrouw Maria Maes, 1618,  

olieverf op paneel, 138 × 178 cm, KMSKA, inv.nr. 300-304

Waar zijn de vrouwen?
Hebben jullie pijnpunten ontdekt tijdens de 
voorbereiding?
van hout: ‘Onze collectie 20ste eeuw moet vervrou-
welijken en internationaler worden. We kunnen in-
zetten op Marthe Donas, bijvoorbeeld. Een dialoog 
tussen Donas en Archipenko kan een tentoonstel-
ling worden. Jules Schmalzigaug en de Italiaanse 
futuristen is nog zo’n mogelijkheid.’
beele: ‘In Roem van de Antwerpse kunstschool van 
De Keyser zijn alleen maar mannen te zien, behal-
ve de allegorische figuren. Dat wordt weerspiegeld 
in onze collectie: we hebben bij de oude meesters 
alleen werk van Catharina van Hemessen, Clara 
Peeters en Michaelina Wautier. In de 19de-eeuwse 
salon toon ik uiteindelijk drie vrouwen: Virginie 
Demont-Breton, Henriëtte Ronner-Knip en Adèle 
Kindt.’
van hout: ‘Op het museumplein willen we een 
statement maken met vrouwelijke kunstenaars: de 
Diepe fontein is van Cristina Iglesias, de ronde bank 
van Ann Demeulemeester, onze nieuwe mozaïek 
bovenaan op de trappen van Marie Zolamian en op 
de hoge sokkel links komt een werk van een heden-
daagse kunstenares. Nee, haar naam kunnen we 
nog niet verklappen. (lacht) We willen in elk geval 
een strategie uitbouwen om werk van toonaange-
vende 20ste-eeuwse kunstenaressen in het muse-
um te krijgen. Maar voor de aankoop van dergelijke 
werken zijn we natuurlijk rijkelijk laat.’

Traan
Wat zijn voor jullie zelf de grootste verrassin-
gen?
beele: ‘Onze gerestaureerde werken. Sinds het 
ontstaan van het restauratieatelier van het KMSKA 
in 1999 behandelden we zo’n tweehonderd wer-
ken. Zo is De verzoeking van de heilige Antonius van  
Maerten de Vos er verrassend goed uitgekomen.’
van hout: ‘Legende van de heilige Christophorus, dat 
wordt toegeschreven aan Jan van Amstel, is na de 
restauratie een juweel. En Een Hollands ontbijt van 
Floris van Schooten, een vroege stillevenschilder,  
is een bijna abstract meesterwerk. Het is alsof je 
naar nieuwe werken kijkt. Alleen de hele grote  
Rubensen konden nog niet gerestaureerd worden. 
Dat zal op zaal gebeuren. Van Rubens is wel het 
portret van Gevartius prachtig gerestaureerd. En 
zijn Michielsen-triptiek is geen vieze soep meer: je 
ziet nu weer waarom Rubens zo belangrijk is. Kijk 
naar de traan van Maria Magdalena! Al die kunste-
naars bekijk je met nieuwe ogen.’

HE T NIEUWE MUSEUM
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KMSKA, OPEN U!

De sluiting van het museum was voor het kmska 
een tijd van verandering, transitie en herbronning. 
We experimenteerden met nieuwe vormen van pu-
blieksbemiddeling bij tentoonstellingen op locatie. 
Een deel van onze meesterwerken reisde ondertus-
sen de wereld rond. Het restauratieatelier maakte 
een grote inhaalbeweging, waardoor bijna alle wer-
ken die we tonen behandeld konden worden. Maar 
vooral dachten we na over het museum als open 
huis, als warme thuis waar iedereen welkom is, ook 
al is het maar om een kop koffie te komen drinken. 
Hoe doe je dat? Een open huis zijn? Vier mensen 
die heel diverse dingen doen staan even stil bij wat 
‘open huis’ voor hen betekent.

Levering aan huis
Tijdens de verbouwingsjaren nam de digitalisering 
overal een hoge vlucht. Dat merkte ook bibliothe-
caris Ingrid De Pourcq, Hoofd Bibliotheek. ‘Haar’ 
bibliotheek met ongeveer 95.000 publicaties was 
grotendeels verhuisd naar het FelixArchief, waar 
ze in uitstekende omstandigheden bewaard kon-
den worden. Omdat de boeken ook voor het eigen 
personeel niet vrij toegankelijk waren, verschoof de 
fysieke dienstverlening stilaan meer naar een digi-
tale service: ‘De wetenschappelijke museumwerking 
verloopt bijna volledig digitaal. Daarom zetten we 
ook met de teams van bibliotheek en archief zoveel 
mogelijk in op een digitale dienstverlening, voor cu-
ratoren én externe gebruikers. Als het auteursrecht 
dat toestaat. We vragen ons steeds af: hebben we 
deze informatie al digitaal, of kunnen we ze digitaal 
máken? Voor de gebruiker betekent dit een snellere 
service en levering aan huis.’

VAKWERK

DOOR NATHALIE PAUWELS

Ingrid De Pourcq

Een gastvrij museum zijn, ook dat is 
vakwerk. Vier heel diverse stemmen 
over wat een ‘open huis’ is.
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Samen in het museumcafé
Na een intensieve selectieprocedure viel de keuze 
op J&M Catering als concessiehouder voor het nieu-
we museumcafé. De groep heeft ervaring zat in de 
museumsector en een visie voor het kmska-café. Bij 
monde van Lorenz Lievens, hoofd Marketing, laten 
ze die zo optekenen: ‘Het is een plek waar je samen-
komt met vrienden of familie, ook met de jongste 
kunstliefhebbers. We maken er dan ook met het 
hele team een doel van dat het museumcafé vanaf 
eind september een plaats wordt waar je je wereld-
burger voelt in Antwerpen én waar je je thuis voelt 
als gast. Daarom creëren we een mooi kader, zijn 
we alle dagen geopend en hebben we een gepast 
aanbod voor elk moment van de dag.’

Relaties met kunstwerken
Laura Vargas is als toekomstige museumgids net 
aan boord en wil iedereen zo goed mogelijk begelei-
den: ‘Als gids vind ik het belangrijk om informatie 
niet over mensen heen te storten, maar een dialoog 
met een kunstwerk mogelijk te maken. De ruimte 
tussen een persoon en een kunstwerk moet een es-
thetische ervaring creëren. Ik wil mensen helpen 

Laura Vargas

Lorenz Lievens
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relaties te vinden met beeldtaal. Op deze manier 
wordt het museum een plek om gemeenschappelij-
ke gronden te vinden in onze superdiverse samen-
leving. Met ruimte voor de individuele identiteit, 
opinies en achtergrondkennis van mensen.’

Klaar voor het schoonste gevoel
Jellis Verhofstadt is al lang bewakingsagent bij het 
museum. De afgelopen tien jaar waren hij en nog 
een beperkt aantal bewakers de enige vaste bewo-
ners in het museumgebouw. Nu we de opening 
voorbereiden verandert dat: ‘Tijdens de sluiting 
van het museum bewaakten we lange tijd enkel een 
werf en het interne depot. Vorig jaar waren er al 
af en toe opnieuw activiteiten in het museum. Dat 
was vooral een fijn weerzien met collega’s. We zien 
hen meer en meer in het oude glorieuze museum-
gebouw. Met de terugkeer van de kunstwerken op 
zaal schroeven we onze alertheid alvast weer aan. 
We zijn er klaar voor om iedereen te ontvangen en 
mensen het schoonste gevoel te geven in ons mo-
numentaal wonder.’

Jellis Verhofstadt
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MIJN 
DROOMMUSEUM 
VERBINDT

I  HAVE A DREAM

DOOR ELLEN VAN KELST

Jonge mensen, waar dromen ze van 
als ze aan kunstmusea en het KMSKA 
van straks denken?

Ellen Van Kelst, 23 jaar, is stagiair marketing & 
communicatie bij het KMSKA en student bedrijfs-
communicatie aan de KU Leuven

Bij een museum denk ik aan prachtige zalen, impo-
sante kaders en machtige gevels. De kunstwerken 
droegen voor mij als klein meisje amper bij aan de 
museumsfeer, behálve de Rubenswerken. Sinds ik 
klein ben, maak ik jaarlijks een uitstap met mijn 
tantes naar Antwerpen. De big city, want ze valt met 
niets te vergelijken met het boerengat waar ik van-
daan kom. Wat wil je graag doen? Easy! Een Rubens 
zien. Zo geschiedde: ik als jonkie naar het kmska 
om een Rubens te spotten. Niet alleen de Rubens- 
schilderijen lieten een diepe indruk na, maar ook 
de machtige inkomhal. Voor een klein meisje lijken 
grote werken nog tien keer groter. Daarom ben ik 
ontzettend benieuwd of de werken nog even groot 
zijn als in mijn herinneringen. 
Mijn droommuseum is bereikbaar, ook voor kleine 
meisjes met een droom. Het is een museum waar 
iedereen welkom is, want sharing is caring. Een plek 
waar zo veel mogelijk oppervlakte benut wordt en 
er zo weinig mogelijk staat ‘Niet aanraken’. Een ge-
bouw dat gebruikt wordt. Van chillen op de trappen 
tot roddelen in de toiletten, en van knutselen in de 
bibliotheek tot picknicken in de museumtuin. Elke 
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MIJN 
DROOMMUSEUM 
VERBINDT

I  HAVE A DREAM

vierkante centimeter moet geliefd worden. Nood  
aan een babbeltje met vriendinnen? Kan in het mu-
seum. De eerste zonnestralen meepikken? In de 
museumtuin. Het weekend goed inluiden? In het 
museumcafé. Alleen al daaraan denken klinkt als 
muziek in de oren. 
Mijn droommuseum inspireert, en dat hoeft niet 
per se kunstgerelateerd te zijn. Een stilleven van 
een boeket bloemen zegt meer dan z’n penseelstre-
ken alleen. Dat oog voor detail leert je ook hoe je van 
de kleine dingen in het leven kan genieten en vak-
manschap kan appreciëren. Een museumbezoek  
in het algemeen kan ook inspireren om vaker een 
museumuitstap te maken. Spreek nog eens af met 
die vriendinnen die je tijdens de coronajaren niet 
meer hebt gezien!  
Mijn droommuseum verbindt. Bekende met onbe-
kende kunstenaars. Jong met oud. Kunstkenners 
met leken. Met een rugzak vol of zonder kunstken-
nis ben je meer dan welkom in een museum. Je 
hoeft geen kenner te zijn om een werk te appreci-
eren. Dat maakt kunst zo universeel. Misschien laat 
de Madonna van Fouquet je koud, maar doet een 
onbekender werk net iets heel magisch voor jou. Of 
misschien heb je nog nooit gehoord van Rik Wouters,  
maar droom je ervan om een Rubens te zien.
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DENKEN 
VANUIT 
JE BEZOEKER

DOOR BIRGIT PLUVIER
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Publiek aantrekken en onthalen is uiteraard niet 
nieuw voor het museum. Dat deed het al 120 jaar 
toen het de deuren sloot voor zijn verbouwing. 
Maar tijden veranderen, en musea dus ook. Er is de 
voorbije periode hard nagedacht over ons publiek, 
onze bezoekers. We leggen de lat hoog. Willen we 
als museum in het hart van de samenleving staan, 
dan moet het kmska een plek zijn waar iedereen 
zich welkom voelt, ongeacht zijn identiteit. Dat 
doel kan je enkel bereiken als je denkt vanuit de 
bezoeker: hoe bezoekt die het museum, wat zijn 
de verwachtingen, waar liggen er drempels? Wat 
motiveert een bezoeker en hoe dragen we bij aan 
een beklijvende bezoekersbeleving? Een complexe 
denkoefening voor een gesloten museum.  
Een vijftal jaren geleden startten we met het de-
finiëren van doelgroepen. Personae, in het jargon. 
Niet dat we onze bezoekers in vakjes willen steken, 
zeker niet, maar groepen mensen enigszins om-
schrijven op basis van hun interesses, gedrag, be-
hoeften en drempels zorgt ervoor dat je als ‘aanbie-
der’ beter kunt focussen in wat vaagweg ‘het brede 
publiek’ wordt genoemd. De kenmerken die we aan 
groepen toeschreven toetsten we vervolgens af aan 
de hand van een uitvoerig publieksonderzoek, dat 
onze vooronderstellingen bevestigde of integendeel 
bijstuurde. Eureka: de liefhebber, de stadsjongere, 
het gezin en de ondernemer waren een feit. Elk met 
hun specifieke verwachtingen over een museumbe-
zoek en -ervaring.
Dan begint het echte werk pas: per doelgroep een 
bezoekersreis uittekenen die elke keer drie perio-
des omvat: voor, tijdens en na het museumbezoek, 
waarbij elk onderdeel een aaneenrijging is van con-
tactpunten. Touchpoints, in het jargon. Dat zijn cru-
ciale momenten die de ervaring van een bezoeker 
maken of kraken. Door die goed in kaart te brengen 
en van elk punt het belang en een aanpak te defini-

eren, kan je het verschil maken. Dat komt zowel de 
bezoeker als het museum ten goede.   
Is dat allemaal nodig? We zijn overtuigd van wel. 
Op de backcover van dit nummer zie je een horde 
mensen. Ze schuiven aan om de bijzonder succes-
volle Rubensexpo van 1977 te bezoeken. Het zijn 
ongelofelijke taferelen, die hopelijk tot het verle-
den behoren. Uiteraard willen we nog altijd graag 
zo veel mogelijk bezoekers ontvangen vanaf sep-
tember. Maar we willen ook dat elke bezoeker kan 
genieten van een kwaliteitsvol bezoek. Nadenken 
daarover helpt het hele team om de museumwer-
king relevant te houden en gelaagd vorm te geven: 
van de vaste presentatie en tentoonstellingen over 
de programmatie en de informatie die bezoekers in 
de diverse zalen krijgen.
Zo wordt het nieuwe kmska een plek van iedereen. 
Een open huis.   
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