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 De missies van de kmskb

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten hebben de 
verzameling van opdrachten uitgeschreven in een heldere, 
eenduidige missie: het kunstpatrimonium beschermen, 
bestuderen en toegankelijk maken voor een zeer heterogeen 
publiek. 

Het belang van de kunstwerken en de bezoekers 
vormt de rode draad in hun missie en visie en vertaalt zich in 
strategische doelstellingen. De maatschappelijke reikwijdte 
van de opdrachten is zeer groot.

De musea staan in voor het behoud van het federaal 
patrimonium schone kunsten, dit omvat 20.000 kunstwerken, 
niet enkel voor de huidige generatie, maar ook voor de 
volgende generaties. 

 Michel Draguet
 Algemeen Directeur

 VOORWOORD 
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 Data
 Januari

08.01   Personeelsdag KMSKB
12.01   Nocturne CWT Meetings en events, 650 personen 
20.01   Begin van de eerste lezingencyclus van de rond  
  ‘Chagall en zijn tijdsgenoten’
21-28.01  Nederlandstalige lerarendagen 
  in het Fin-de-siècle Museum

 Februari

03.02   Event « Kunst via teksten» in het Fin-de-siècle Museum  
  in het kader van de ‘Midis de la poésie’ La terre du  
  milieu de J.R.R.Tolkien, un paradis perdu 
10.02    Opening focustentoonstelling Jean Portaels en de  
  roep van de Oriënt (1842-1847) in het Fin-de-Siecle
  museum
23.02  Bezoek van Koningin Paola aan de installatie van 
  ’De blik’ van de hedendaagse Belgische kunstenaar 
  Jan Fabre in de Koninklijke Trap in het gezelschap 
  van de kunstenaar
26.02   Persconferentie 
  Retrospectieve Marc Chagall
  Nocturne TreeTop, 700 personen
26.02  Gao Xingjian. Ontluikend bewustzijn
27.02  Vernissage Retrospectieve Marc Chagall 
  (28.02.2015-28.06.2015)

 Maart

12.03   Debatontbijt en rondleiding in de Retrospectieve  
  Marc Chagall, Cercle de Lorraine
17.03  Poëzievoordracht van surrealistische dichters  
  gevolgd door lezingen « Art par les textes » 
  in het Magritte Museum
31.03   Critique-Crisis-Desire. Art in Europe after 1945

 April

3.04   Recital en voorstelling van de poëziebundel Ceci 
  n’est pas un poème gerealiseerd met de kansarme 

  doelgroep in alfabetisering met de leerlingen Theater 
  van het Koninklijk Conservatorium en de twee 

dichteressen Laurence Vieille en Amelie Charcosset, 8 
sociale verenigingen en Musée sur Mesure. 

16 - 17.04  Symposium Critique and Crisis rond de relatie
tussen Kunstkritiek en Crisis, sluiten het 30th Council of 
Europe Art Exhibition project, ‘The Desire for Freedom. 
Art in Europe since 1945’ af.

 Mei

18.05   Bezoek van de Spaanse Minister van Cultuur aan de 
  Retrospectieve Marc Chagall

 Juni

23.06  Colloquium Worldline
29.06  Bezoek van echtgenote van de Chinese Premier aan
  museumcollecties
15.06   Uitreiking van diploma aan jonge dove 

museumgidsen na een tweejarige opleiding 
Kunstgeschiedenis door Educateam

 September

10.09.15 Persconferentie en vernissage
  Expo 2050. Een korte geschiedenis van 
  de toekomst – Partnerschap met Le Louvre
24.09  opening van Een korte geschiedenis van de 
  toekomst in het Le Louvre
20-22.09   The Equinox program in Brussels, stimulating a 
  sinesthetic dialogue around art.

Voorstelling van het publieksprogramma voor 
de slechtziende en blinde doelgroep aan de 
deskundigen van de musea van Noorwegen in het 
kader van een opleidingscursus op uitnodiging van 
de Norges Blinderforbund (Noorweegse stichting 
voor blinden).

27.09   Colloquium Audi B – Jacques Roisin

 Oktober

03.10  Meet the artist Thu Van Tran
06.10   Lancering van de tweede reeks 

‘Conférences du mardi’ met  L’art des médias 
numériques à l’ère de la cyberguerre in het kader van 
Expo 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst.

10-11.10  De achtste editie van de ‘Art nouveau en Art Deco 
  Biënnale’ in het Fin-de-Siècle Museum
17.10   Meet the artist Olga Kisseleva
25.10  Mr. Pettiaux, colloquium
31.10  Meet the artist David Altmejd

 November

28.11   Meet the artist Maarten Vanden Eynde

 

1.

HIGHLIGHTS 
2015



Image : Marc Chagall, The Promenade (detail), 1917-1918, State Russian Museum, Saint Petersburg. © Chagall ® SABAM Belgium 2015. V.U. | E.R. : Michel Draguet, Museumstraat 9, rue du Musée, 1000 Brussel | Bruxelles.
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  >  Tentoonstellingen  
   ontworpen door 
   de KMSKB 
   of in partnershap

  · Tentoonstellingen  
   intra muros
 Retrospectieve Marc Chagall
 28.02.2015 > 28.06.2015
 Voor deze belangrijke retrospectieve die de hele 
artistieke loopbaan van Marc Chagall weerspiegelt, komen 
200 kunstwerken van uit de hele wereld. De Joodse cultuur, de 
iconografie van het Joodse dorp en de volkstradities zijn vaak 
terugkomende thema’s. Daarnaast, focust de tentoonstelling op 
zijn kennismaking met literatuur van de XIIIe eeuw - vooral op La 
Fontaine-, de ontdekking van het licht en het gebruik van kleur.

 

 Tentoonstellingen 
 intra en extra
 muros



1 future, 2 exhibitions

also visit

24.09 2015 > 04.01 2016

11.09  2015  >  24.01 2016
expo-2050.be
#expo2050

a brief
history of 
the future 
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 Expo 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst –  
 Partnerschap met het Louvre
 11.09.2015 > 24.01.2016
 De Musea voor Schone Kunsten van België en het Louvre 
werken samen aan een vernieuwend project met twee luiken  
geïnspireerd door het boek van Jacques Attali Une brève histoire 
de l’avenir (ed. Fayard, vertaald in 18 talen).
 Deze tentoonstelling stelt veel besproken 
maatschappelijke thema’s centraal zoals overconsumptie, 
wereldconflicten, de schaarste van natuurlijke hulpbronnen, 
sociale en economische ongelijkheid en de mutatie van de mens. 
Belgische en internationale artiesten zoals Sugimoto, Boetti, 
Kingelez, Warhol, LaChapelle, Gursky, Op de Beeck, Yongliang, 
Turk, Alÿs, … zetten via hun recentste creaties het publiek aan tot 
nadenken over (het opnieuw uitdenken van) de toekomst.
 De complementaire tentoonstelling van het Louvre 
(24.09.2015 > 04.01.2016) baseert zich op een interpretatie van het 
verleden dat uitgedacht en gedragen werd door de artistieke 
creaties van de vorige eeuwen.

   · Dossier-
   tentoonstellingen  
   intra muros 
 Gao Xingjian. Ontluikend bewustzijn
 26.02.2015 > 01.11.2016
 De KMSKB stellen zes monumentale kunstwerken van 
Gao Xingjian die op maat zijn gemaakt voor de Bernheim zaal. 
Deze Franse kunstenaar met Chinese roots en Nobelprijswinnaar 
van de literatuur in 2000, beschouwt zichzelf als een ‘veerman’ 
tussen de oosterse en westerse wereld. Zijn werken vormen 
de brug tussen schilderkunst en literatuur. In zijn werken die het 
bewustzijn ontluiken, ‘éveils de conscience’, nodigt de artiest de 
toeschouwer uit tot meditatie. Het museum wordt tot spirituele 
plek en de yogalessen die er plaatsvinden, vormen enkel het 
begin van deze nieuwe museumfunctie.

 Jean Portaels en de roep van de Oriënt (1842-1847)
 10.02 > 31.05.2015
 Deze tentoonstelling focust op het begin van de carrière 
en de reizen naar het Oosten van Portaels tussen 1845 en 1847 
(Griekenland, Syrië, Palestina en Egypte). Het Oriëntalisme wordt 
vanaf dan een hoofdthema in zijn schilderkunst. De vierentwintig 
tentoongestelde werken op papier maken nu deel uit van de 
KMSKB collecties.

  

Gao 
Xingjian
The awakening 
of consciousness

www.fine-arts-museum.be

www.fine-arts-museum.be

and the call of the Orient

10.02 > 31.05  2015
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31.03  
> 19.07  2015 
fine-arts-museum.be

   CRI T I Q U ECRISIS            DESIRE
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· Focus- 
   tentoonstelling   
   / bijzondere 
   opstellingen van 
   de permanente
   verzameling
 Critique-Crisis-Desire. Art in Europe after 1945 
 31.03.2015 > 19.07.2015
 De tentoonstelling omvat werken van een veertigtal 
moderne artiesten zoals Bacon, Dubuffet, Moore, Broodthaers, 
Op de Beeck en Tuymans uit de museumcollectie. Het 
belangrijkste thema is “vrijheid” en de manier waarop dit concept 
geïnterpreteerd, begrepen en verdedigd wordt in de kunst 
sinds 1945. Waarden van de verlichting, vrijheid en gelijkheid, 
mensenrechten, de sociale en technische ontwikkeling vormen 
de gemeenschappelijke basis voor de verschillende Europese 
beleidsvormen sinds de Tweede Wereldoorlog. Die keuze van 
de conservatoren ondersteunt het laatste symposium van de 
30e tentoonstelling van de Raad van Europa:  Critique & Crisis. Het 
project ging van start in 2012 in Berlijn. 

 >  Medewerking aan 
  tentoonstellingen
  extra muros
 Het departement Old Masters
 De conservatoren van het departement Old 
Masters verlenen hun medewerking aan 14 verschillende 
tentoonstellingen waaronder een reizende tentoonstelling. 
Bruikleen van 22 verschillende werken, waarvan 12 schilderijen, 8 
werken op papier en 2 beelden.

 Het departement Modern Art 
 De conservatoren van het departement Modern 
Art verlenen hun medewerking aan 45 verschillende 
tentoonstellingen (in 3 gevallen gaat het om een reizende 
tentoonstelling). Bruikleen van 152 verschillende werken, waarvan 
85 schilderijen (2 schilderijen werden 2 keer uitgeleend in 2015), 
13 werken op papier, 2 beelden, 36 archief documenten, 9 
filmarchieven en 7 boeken van de bibliotheek.
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 Algemeen
 Talloze activiteiten voor een breed publiek doorspekken 
het jaar 2015 zowel in het Magritte Museum, de permanente 
verzameling, als in de tentoonstellingen van Marc Chagall 
(28.02.2015 >28.06.15) en Expo 2050. Een korte geschiedenis van 
de toekomst (11.09.2015 > 17.01.2016). Naast de rondleidingen, 
parcours en intra- en extra muros activiteiten, 'promenades 
contées -promenades signées' in de Franse gebarentaal, 
stages voor kinderen, jongeren en volwassenen, conferenties 
rond de tentoonstellingen van het jaar, de Amarant-lezingen, 
Broodje Brussel, ‘Midis du Cinéma’ en ‘Midis de la poésie’, biedt 
Educateam tal van nieuwe activiteiten aan.

 >  Nieuwe activiteiten
  educateam
 > 100 gratis rondleidingen voor lagere en secundaire 

scholen in de expo 2050. Een korte geschiedenis van 
de toekomst dankzij de financiële steun van een privé-
mecenas en de Vriendenvereniging van de Musea.
De schoolgroepen worden uitgenodigd om de toekomst 
opnieuw uit te denken te midden van interpellerende 
hedendaagse creaties.
> Zijn en schijn: in dialoog met het Museum voor Kostuum en 
Kant, organiseert de dienst een themarondleiding aan de 
hand van de werken in het Fin-de-siècle museum en rond 
het thema “Mode en het uiterlijk”
> Het alledaagse leven: dit veel gevraagde, al bestaande 
thema in de collectie Old Masters, kan nu ook in het Fin-de-
siècle Museum gebeuren.
> De muziekinstrumenten: in het kader van de creatieve 
kinderstages in de zomer van 2015 in samenwerking met het 
Muziekinstrumentenmuseum stippelt de dienst dit parcours 
uit in onze musea.
> ‘Le Geste Parlant’: bestemd voor een doof en 
slechthorend publiek, zet de werken van het Old Masters 
museum in de kijker via een rondleiding in combinatie met 
een toneelworkshop.
> Veertien kunstwerken onder het vergrootglas en 

kunstwerkduo’s een speciale rondleiding voor de 
slechtziende bezoeker
> Cap Patrimoine pour tous biedt een parcours met een 
rondleiding aan voor de collecties in het Old Masters 
Museum in het kader van de tentoonstelling Vesalius, arts 
van Keizer Karel V in de periode van 7.05. > 30.08. 2015.

 De Free Guides rondleidingen speciaal ontwikkeld om 
het erfgoed bekend en toegankelijk te maken bij het brede 
individuele publiek staat op het programma op iedere eerste 
woensdag van de maand (gratis toegang). Dit project is in 
samenwerking met de studenten Kunstgeschiedenis van de ULB 
en de VUB (zie verder).

 Yoga in het Museum
Twee keer per maand vinden de yogalessen met Laia Puig 
Escandell plaats in de meditatieve tentoonstellingsruimte met zes 
kunstwerken van Gao Xinjiang. De les, die in het Engels gegeven 
wordt, is voor iedereen boven de 18 jaar en is onmiddellijk 
een groot succes. Dankzij deze activiteit kan het museum een 
nieuw doelpubliek binnenhalen. De aankleding van deze 
meditatieve ruimte is gerealiseerd met de financiële steun van de 
Vriendenvereniging van de musea.

 Meet the artist 
Naar aanleiding van de Expo 2050. Een korte geschiedenis van 
de toekomst, en tijdens een individuele ontmoeting met het 
publiek becommentariëren enkele tentoongestelde artiesten, 
waaronder Olga Kisseleva, Thu van Tran, David Altmejd en 
Maarten Vanden Eynde (zie afbeelding), hun kunstwerken. 
Een unieke gelegenheid voor het publiek om de artiesten te 
ontmoeten en hun visie van het heden en de toekomst te leren 
kennen.

2.

MUSEUMLEVEN
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 >  Opleidingen
 Samenwerking universiteiten
 Doorheen het jaar begeleidt Educateam studenten/
stagiaires van de VUB, Campus Brussel Odyssee en het aggregaat 
van de ULB en de UCL in onze musea.
 > VUB: in het kader van de museumdidactiek en de 
thesis van de student wordt een case voorgesteld rond ‘ De 
begeleiding van anderstalige nieuwkomers in het museum’. 
Hiervoor wordt samengewerkt met OKAN (onthaalklas 
anderstalige nieuwkomers), van het Sint-Guido Instituut 
Anderlecht. De student werkt een modelvoorbereiding uit voor 
in de klas en een rondleiding die daarop volgt in het museum.
 > Aggregaat ULB: rondleidingen met Free Guides en focus:
de studenten aggregaat kunstwetenschappen de verhalen en 
problematiek achter de kunstwerken van de museumcollectie. 
Deze gratis rondleidingen worden verzorgd door de studenten 
onder begeleiding van medewerkers van Educateam en creëren 
een verrijkende wisselwerking tussen de pedagogie van de 
universiteit en het museumleven.

Opleidingen van toekomstige jonge dove 
museumgidsen, van gidsen voor de kansarme en blinde 
doelgroep

 > Het Franstalige gebarentaal programma van Educateam 
organiseert in samenwerking met ‘Art et Culture’ (een organisatie 
die als doel heeft om de cultuur toegankelijk te maken voor 
doven) een opleiding kunstgeschiedenis voor vijf jonge 
dove museumgidsen. Gedurende 2 jaren, met 60 uren per jaar, 
vinden de lessen op zaterdagen plaats. De opleiding is van start 
gegaan in oktober 2013 en eindigt in juni 2015. Deze opleiding 
is deels gesubsidieerd door het 'Charity' fonds en deels door 
het Ministerie van Toerisme van Brussel Stad, die € 10.000 heeft 
bijgedragen voor het academiejaar 2014-2015. 
 > Daarnaast is er ook de opleiding van nieuwe gidsen voor 
blinden en het kansarme publiek om aan de steeds grotere vraag 
van deze doelgroepen te beantwoorden.

 >  Publicaties, films &
   pedagogische 
  tools
 Bezoekersgids Old Masters
Un Musée en poche | Museum in een notendop | Museum in a 
nutshell: deze kleine gids belicht de kunstwerken van Van der 
Weyden, Bruegel, Bosch, Rubens, Jordaens, Van Dyck… die de 
glorie van een steeds vernieuwend België gemaakt hebben. 
Gerealiseerd dankzij de steun van de beschermende leden van 
de Vriendenvereniging van de Musea i.s.m. Educateam.

 Redactionele bijdragen tot 
 > Philéas et Autobulle: het filosofisch tijdschrift voor 
kinderen. Telkens een dubbele pagina.
· Februari-maart: 'C’est quoi être intelligent', 
'Grands et petits personnages' van Gaston Chaissac 
· April-mei 2015 : 'Que raconte mon corps', 
'Au Soleil' van Rik Wouters.
· Juni-juli 2015 : 'Que faut-il pour être heureux', 
'Le Goûter' van Isidore Verheyden en 
'Les marchands de craie' van Léon Frédéric
· Oktober-november 2015 : 'Est-ce que tu t’aimes ?', 
'Portrait de Paul Baignières' van Henri Evenepoel en 'Autoportrait' 
van Léon Spilliaert
· December 2015 – januari 2016 : 'C’est quoi une fête', 
'Clowns blanc et rouge évoluant' van James Ensor
 > het tijdschrift Dauphin Hors-série Art, oktober
'De Belgische kunstgeschiedenis vanaf de XVe eeuw tot op 
vandaag aan de hand van een selectie kunstwerken uit het 
museum.'

 Publicatie Museum op Maat
Ceci n’est pas un poème, Editions Maelstrom, 2015
Poëzie geschreven door studenten in alfabetisering en FLE 
(Le Ciré asbl en het Collectif Alpha van St. Gilles) gemaakt in 
samenwerking met ‘Midis de la poésie’, gerealiseerd met de 
financiële steun van de GDF Suez Stichting – Magritte Museum.

 Pedagogische dossiers bestemd voor leerkrachten 
Thema: de relatie tussen literatuur en schilderkunst:
 > Art par les textes Musée Fin-de-Siècle
 > Art par les textes Musée Magritte
Alle dossiers zijn te vinden op de pedagogische site. 
http://www.extra-edu.be/News

 Pedagogisch materiaal
 > De toolkit 'Zijn en schijn' in het kader van nieuwe 
thematische bezoeken ziet het daglicht. Inhoud: kostuums en 
accessoires van vroeger, illustraties, karikaturen, geïllustreerde 
kranten en een spel over negentiende eeuwse gezegden. 
 > De toolkit: 'Beeldhouwen' bestemd voor gebruik met 
schoolgroepen en kinderen in de permanente collectie en in het 
Meunier Museum.
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Digitalisering

 >  Digitalisering
  digit-03
 
 De dienst Digitaal Museum realiseert tal van projecten: 
tentoonstellingswebsites, automatisering van de fototheek, het 
project voor de digitale tafel van de Patio, de ontwikkeling van 
de multispectrale technologie in het museum, … digit 03.
 In het kader van de digitaliseringprojecten van Digit 
03, het project van de FWI’s waarbij het wetenschappelijk 
patrimonium volledig gedigitaliseerd wordt, gebeurtals volgt:

Interne 
projecten

K3
K4
K5
K6

Filiaal: voorwerpen 
door fotografietechnieken

schilderijen
beeldhouwwerken
tekeningen oude kunst 
tekeningen moderne kunst

Gedigitaliseerd
in 2015

96
21
40
305

462

Ook bijkomende taken worden uitgevoerd:
> Bestelling en test van een tafel voor 3D digitalisering 
en het bijpassende programma 
> Reorganisatie van de server met de fotografische 
bestanden
> Deelname aan de conferentie 2+3D Photography – 
Practices and Prophecies* in het Rijksmuseum

 (* https://www.rijksmuseum.nl/nl/2and3dphotography)

>  Fabritius: 
 vervolg van de
 dataverzameling 
 en feedback
 over de korte
 beschrijvingsfiches

 Nieuwe beschrijvingsfiches
In 2015, zijn er 101 nieuwe beschrijvingsfiches ingevoerd in 
FABRITIUS, wat het aantal beschikbare beschrijvingsfiches op 
10.025 brengt. Het beperkt aantal nieuwe beschrijvingsfiches, 
vooral ten opzichte van 2014, kan verklaard worden door de 
inzet van heel het team van het Digitaal Museum voor tal van 
bovengenoemde projecten.  

Dit werk gebeurt in het kader van het S13 project van Digit 03:
   

Interne 
projecten

S13

Filiaal: manuele vergaring 
van gegevens

FABRITIUS

Aantal

101

 Administratieve gegevens
Lokalisering van de kunstwerken in de zalen en/of reserves. 
Controle en update van de verplaatsing van intra of extra 
muros kunstwerken (verplaatsing naar/van de reserves en de 
zalen; bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen). Bijkomend 
is er de veranderde opstelling in het Magritte Museum wat 
het actualiseren en het lokaliseren betreft (overbrengen van 
kunstwerken naar de reserves), evenals de halfjaarlijkse nieuwe 
opstelling van de tekeningen in het Fin-de-siècle Museum.

 Fototheek
> Aanwervingsprocedure nieuwe verantwoordelijke 
fotografische dienst;
> Opvangen van urgente interne en externe 
beeldaanvragen;
> Start ontwikkeling online bestelformulier;
> Doel: een gedeeltelijke automatisering van de 
fototheek bekomen (bestellingen en betalingen 
online) vanaf 2016.

3.

KENNIS-
VERSPREIDING
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>  Projecten 
 van het digitaal 
 museum

 Expo 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst
 1) Website
Het digitaal museum creëert een volledig nieuwe website. 
Dankzij een specifieke module die reeds geïntegreerd 
werd in de hoofdsite van de musea ter gelegenheid van de 
Retrospectieve  Marc Chagall. Dankzij de website expo-2050.be 
kan men in detail naar de vele beelden van deze tentoonstelling 
kijken. De website geeft de nodige informatie en presenteert 
verschillende facetten van dit evenement.
 2) Applicatie 
In samenwerking met Google ontwikkelt het Digitaal Museum 
speciaal een app voor de tentoonstelling. Deze app kan ofwel 
via Apple (de App Store) of Android (Play Store) gedownload 
worden. Ze begeleidt de bezoeker in de expo en bevat vele 
multimedia. 
 3) Productie van documentaires
Verschillende documentaires (interviews, verklarende filmpjes, 
teasers) om in de applicatie geïntegreerd te worden of voor de 
website.
 4) Integratie van de 3D-digitalisering in het kader van 
de Expo 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst. In 
partnerschap met een gespecialiseerd bedrijf in 3D-printing 
worden kopieën gemaakt van het prehistorische Venus 
van Galgenberg, één van de belangrijkste werken van de 
tentoonstelling. 

 Mediation tools Bruegel
 Bruegel Box & Bruegel / Unseen Masterpieces (2016) 
Samen met Google Cultural Institute en op initiatief van de 
KMSKB bereidt de dienst het Bruegel/Unseen Masterpieces 
project. Deze virtuele tentoonstelling brengt internationale 
musea samen voor de digitalisering van acht grote werken 
van Bruegel de Oude in een virtuele tentoonstelling rond zijn 
meesterwerken.
 Dit project kadert in de context van de 450e herdenking 
van de sterfdag van Bruegel in 2019 en de publieksopening van 
het ‘Bruegelhuis’ in Brussel in hetzelfde jaar.
 Daarnaast bereiden de Koninklijke Musea een uniek 
concept voor de « Bruegel Box »: een nieuwe virtuele 3D - 
apparatuur, met de financiële steun van Engie. De toeschouwers 
kunnen vanaf 2016 opgaan in de dorpsbewoners van de 
Proverbes (1559), de confrontatie met de waarzegster aangaan 
in de Prédication de Saint Jean-Baptiste (1566) of kunnen ze zo 
dicht mogelijk La Chute des Anges Rebelles (1562) benaderen. 
De schijn van een virtuele realiteit dompelt de toeschouwer 
onder in een wereld van 360° door middel van hun smartphone. 

Publicaties 
KMSKB

>  Catalogi van de
 tentoonstellingen

 Retrospectieve Marc Chagall 1908-1985 (januari 2015)
Gezamenlijke uitgave Giunti/ Mercatorfonds
352 pagina’s. Claudia Zevi
2 versies: Frans (ISBN 978-94-6230-086-6), Nederlands (ISBN 978-
94-6230-085-9) 
Totale druk: 9860 exemplaren
Tijdens de tentoonstelling was er een herdruk van 3860 
exemplaren nodig. 

 Expo 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst 
 (september 2015)
Co-editie Snoeck met een digitale versie (partnership Snoeck/
Primento) 
240 pagina’s. Pierre-Yves Desaive, Jennifer Beauloye, Jacques 
Attali, Michel Draguet
3 versies: Frans (ISBN 978-94-6161-247-2), Nederlands (ISBN 978-
94-6161-252-6), Engels (ISBN 978-94-6161-254-0) 
Druk: 1500 exemplaren (+100 gratis exemplaren)
Nieuw: Eerste keer dat de KMSKB een digitale versie 
ontwikkelen. 

 Van Floris tot Rubens ( januari 2016)
Co-editie Snoeck 
272 pagina’s, Stefaan Hautekeete
3 versies: Frans (ISBN 978-94-6161-270-0), Nederlands (ISBN 978-
94-6161-269-4), Engels (ISBN 978-94-6161-271-7) 
Druk: 1500 exemplaren.

>  Wetenschappelijke 
 publicaties / 
 cahier reeks

 Cahier 17
 Portaels en de roep van de Oriënt 1841-1847 
160 pagina’s. Onder leiding van Davy Depelchin
2 versies: Frans (ISBN 978-90-7701-309-0), Nederlands (ISBN 978-
90-7701-308-3). 
Druk: 800 exemplaren
Gezien de beschikbare tijd, werd de katern in eigen beheer 
gemaakt zonder gezamenlijke uitgave.
De distributie werd verzekerd door Exhibition International.
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 Cahier 18 
Rembrandt, portret van Nicolas Van Bambeeck
Co-editie Silvana Editoriale 
116 pagina’s. Liesbeth De Belie
2 versies: Frans (ISBN 978-88-3662-921-3), Nederlands (ISBN 978-
88-3662-924-4) 
Druk: 1000 exemplaren (+ 50 gratis exemplaren)
 
 Cahier 19 (reeks René Magritte)
An American Connection. Brieven van René Magritte aan William 
Copley en Barnet Hoddes
Co-editie Snoeck
192 pagina’s. Claude Goormans, Michel Draguet 
3 versies: Frans (ISBN 978-94-6161-241-0), Nederlands (ISBN 978-
94-6161-248-9), Engels (ISBN 978-94-6161-249-6) 
Druk: 1900 exemplaren

>  Colloquia
 Animateur d’art
Handelaar, verzamelaar, criticus, uitgever... : de animateur d’art 
en zijn talrijke rollen. Multidisciplinair onderzoek naar deze 
miskende culturele bemiddelaars van de 19de en de 20ste 
eeuw. Verhandelingen van het internationaal colloquium 
georganiseerd door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België op 25 en 26 oktober 2012 met als titel Animateur d’art. 
Dit boek bevat onuitgegeven studies die de rol van de 
animateur d’art in de ontwikkeling van de kunsten belichten.
248 pagina’s. Ingrid Goddeeris, Noémie Goldman
Drietalige editie (zonder vertaling) (ISBN 978-90-7701-307-6)
Volledig bewerkt door Ingrid Goddeeris en de 
bibliotheekdienst van de KMSKB

De bibliotheek 
 Aanwinsten  
 > monografieën: 

· 686 door aankoop
· 196 door ruil
· 676 door schenking 

 > Aanwinsten varia: 370
 > Overdrachten AHKB: 3
 > Fonds Fierens-Gevaert (via AKMSKB): 44
 > Fonds Rona: 259

> bewijsexemplaren: 117 (80 voor bruikleen van ekta’s, 7 
voor bruikleen aan tentoonstellingen Oude Kunst en 30 
voor tentoonstellingen Moderne Kunst)

 > vernieuwde inschrijvingen: 22
 (zonder of met foutief inventarisnummer)

> Tijdschriften: 162 betalende abonnementen
> Veilingcatalogi: 740

In totaal werden 1697 monografieën in de inventaris 
ingeschreven. Wat ruilabonnementen en schenkingen van 
tijdschriften betreft, is het moeilijk om er een concreet getal 
op te plakken, omdat we deze niet meer op regelmatige basis 
ontvangen.

 Ruildienst
 > 25 boeken werden door ons geschonken aan 
 23 ruilpartners. 
 > 62 ruilpartners hebben 196 publicaties bezorgd 
 aan de KMSKB.

 Informatisering
 Het documentair fonds bevat 103.078 bibliografische 
beschrijvingen waarvan 2689 nieuwe notities. De index telt 
112.386 trefwoorden waarvan 3041 nieuwe opnamen werden 
aangemaakt. 
 De conversie in mei 2010 van Vubis for Windows 
naar V-smart, Infors web gebaseerde geïntegreerde 
bibliotheekbeheersysteem, verliep niet zonder problemen. 
 Soms worden er nog onregelmatigheden ontdekt in 
2015 en gemeld via Infor Extreme (Online Support General 
Information and Help System). Ondanks het feit dat deze 
problemen tot op heden nog niet allemaal opgelost zijn, biedt 
V-smart wel de mogelijkheid om de trefwoorden onmiddellijk 
van het Engels naar het Frans en Nederlands te vertalen wat 
ook systematisch gebeurd is vanaf het trefwoord 97250. Sinds 
de overschakeling naar dit nieuw bibliotheekbeheersysteem 
werd ook intens werk gemaakt van het uniformiseren van de 
trefwoorden en het vertalen van de trefwoorden uit het oude 
systeem.

 Provenance Index
 Sinds november 1994 is de Bibliotheek een officiële 
partner van de Provenance Index of the Getty Art History 
Information Program. Binnen dit project heeft ze de leiding van 
het Belgische luik.
 De eerste en de tweede periode (1801-1820 en 1821-1840) 
zijn volledig afgewerkt. De resultaten zijn raadpleegbaar op 
de internetsite van het Getty Research Institute (http://piprod.
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getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb).
 In 2015 werd gewerkt aan het excerperen van 
veilingcatalogi over de periode 1712-1769, waarbij 21 catalogi 
(1747 nummers) werden doorgenomen en ingevoerd. 

 Magazijnen
 Eind 2014 begon de inzameling van de tijdschriften 
met plaats kenmerk RNS (ongeveer 1600 verschillende titels). 
Hierbij is het niet enkel de bedoeling om te zien of alles op 
zijn plaats zit, maar ook om een kritische reflectie te maken of 
bepaalde zaken wel effectief thuishoren in de bibliotheek van 
de KMSKB. Zaken die niet onder ons collectiedomein vallen 
worden afgestoten. Er wordt een nieuwe bestemming gezocht 
of indien de publicaties achterhaald zijn en/of tot geen enkel 
nut dienen worden deze vernietigd. Daarenboven wordt er 
ook een manier gezocht om de tijdschriften te klasseren en de 
ruimte optimaal te benutten. Er zal met verschillende afgesloten 
blokken gewerkt worden zodat niet in de oneindige plaats 
moet voorzien worden voor elk lopend tijdschrift. Tijdschriften 
die door de jaren niet of weinig geconsulteerd worden, 
worden gedelokaliseerd. 
 Het is de eerste maal dat dit gebeurt en dat van de 
gelegenheid gebruik gemaakt wordt om deze tijdschriften te 
beschrijven in de online bibliotheekcatalogus (met de historiek 
van het tijdschrift, bezitsinformatie en beschrijving van speciale 
nummers).
 In 2015 wordt RNS 84 tem RNS 227 behandeld. 
Tot op heden zijn in de bibliotheekcatalogus online 183 
tijdschriftbeschrijvingen raadpleegbaar (via de homepage van 
de webopac heeft men overzicht tot wat deze catalogus van 
tijdschriften tot op heden omvat).
 Door een kwestie van plaatstekort in de magazijnen, zijn 
we genoodzaakt de inzameling van de tijdschriften van eind 
juni tot midden september 2015 even te onderbreken om ons 
bezig te houden met de inzameling en het verplaatsen van 
de veilingcatalogi (plaats kenmerk CV 1-20.000). Er werd een 
lijst opgesteld met een volledig overzicht van de werken die 
ontbreken.

Het Archief van de 
Hedendaagse
Kunst van België 

 De collectie
 > Uitbreiding, indeling, conservatie en beheer
 van de collectie. 
Het AHKB heeft als missie om haar collectie uit te breiden. 
Het wil in eerste instantie kunstwerken aanschaffen die in de 
lijn liggen van de collectie van het departement Modern 
Art (XIXe-XXIe eeuw) en de onderzoeksprojecten van het 
Museum. Daarnaast, zal het AHKB instaan voor het beheer, 
namelijk de beschrijving en het conditioneren van nieuwe 
aanwinsten en nieuwe fondsen, maar ook van de archieven of 
de documentatie die nog niet geklasseerd werden door hun 
omvang.
 > Inschrijvingen voor de inventaris/ Pers
Er werden 8 nummers toegekend in de inventaris van het AHKB. 
Hier worden de exemplaren van het fonds niet in rekening 
gebracht. Meer dan 2500 persberichten zijn in de archieven 
opgenomen. 
 > Aanwinsten
· Contacten en prospecties in verband met de aanwinsten
Het AHKB heeft persoonlijk contact gehad met Claude-Marie 
Wodon (J. Ensor), Danielle Du Bois (Paul en Willy Du Bois), Johan 
Van den Berghe (Fernand Toussaint).
· Daarnaast werden meerdere catalogi uitgepluisd. 
· 9 dossiers van aankoopvoorstellen (AV) werden behandeld 
( voorstellen die aanvaard, afgewezen, zijn, of geen gevolg 
kregen).
 > Aankopen
· Handtekeningen en drukwerk gekocht in de boekhandel Alain 
Ferraton, Brussel: brief van Marie Gevaert-Minne aan X., 1961, 
brief en kaart van Georges Lemmen aan Georges Morren, 1904; 
brief van O. Forst aan George Morren; uitnodigingen voor de 
tentoonstellingen Leven & Licht, 1904.
· Handtekening gekocht van de boekhandel L’Abac, Brussel: 
brief van Constantin Meunier aan Samuel Bing, 1897.
· Handtekening gekocht van de  boekhandel Henri Godts, 
Brussel: brief van Jacob Smits aan X, 1918.
 > Schenkingen:
· Archieven gegeven door Jacques Van den Berghe, Antwerpen: 
documenten van Jean-Pierre Sabbe die betrekking hebben tot 
Fernand Toussaint, waaronder brieven, foto’s, drukwerk en een 
medaille.
· Archieven gedoneerd door Jean-Pierre Poinsot, Massy 
(Frankrijk): documenten met betrekking tot Ernest Gambart, 
waaronder manuscript, (o.a. een agenda) foto’s en drukwerk…
 > Sleutelwoorden
· 512 nieuwe namen van personen zijn toegevoegd aan de 
lijst van sleutelwoorden in het persdossier & documentatie 
(papieren versie)
· 360 fiches werden gemaakt voor de affiches van de meerdere 
fondsen (Ransonnet, Mendelson, Rona).
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 Databank en digitalisering
 ARCHIBALD is een tweetalig zoekprogramma dat naast 
de papieren fiches en inventarissen kan gebruikt worden. Het is 
ook een hulpmiddel voor het beheer.
 Sinds het tweede semester van 2009, is de 
archiefdatabank, ARCHIBALD, («ARCHI(ves) B(elgian) A(rt) – 
L(etters) & D(ocuments) ») online: www.opac-archibald.be. 
Alle correspondentie van het Fonds Octave Maus rond 
de ‘groupe des XX et de La Libre Esthétique’ (bijna 2000 
exemplaren in verband met een wetenschappelijk 
onderzoeksproject in het Museum), bijna 400 beschrijvingen 
over kunstwerken van Léon Spillaert en meer dan 500 
beschrijvingen over kunstwerken van René Magritte werden in 
het programma opgenomen. In 2010, werd de databank voor 
het publiek opengesteld via de website van het Museum en 
de informatisering van de collectie (voor nieuwe aanwinsten 
en bruiklenen van documenten van het AHKB en andere 
instellingen op momenten van tentoonstellingen) werd 
voortgezet dankzij een extra personeelslid.
 Sinds het vertrek van de medewerkster in 2011 zijn het 
coderen en het beheer van de databank niet meer bijgewerkt. 
Van september tot december 2013 zijn er echter 45 korte 
beschrijvingsfiches gemaakt en opgenomen in het programma 
dankzij de hulp van een vrijwilliger van de Vrienden van de 
Musea. Van december 2013 tot juli 2014 werden er slechts 
15 beschrijvingsfiches opgenomen, anderen verbeterd 
en “winkelmandjes” gecreëerd voor de “rondleidingen”. 
Sinds mei, besteedt een nieuwe vrijwilliger van de Vrienden 
van de Musea tijd aan het coderen van enkele korte 
beschrijvingsfiches, aan de correcties van anderen en aan de 
creatie van 'winkelmandjes' waarvoor ze zich baseert op de 
selecties van documenten voor de vitrines van de Groupe des 
XX & La Libre Esthétique in het Fin-de-Siècle Museum.
 Gezien de externe vraag naar reproducties van 
archiefdocumenten en de interne behoefte voor de valorisatie 
op ARCHIBALD, realiseert het AHKB digitale beelden met 
apparatuur ter hunner beschikking.
 Daarnaast werd het AHKB uitgenodigd om deel te 
nemen aan het nieuwe digitaliseringsproject van de Federal 
Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief dat tot 2018 loopt. Dit Digit-03 project was in zijn 
'voorbereidingsfase' in 2014, maar is volop van start gegaan in 
2015. 
 Aangezien het KIK in december 2014 (Digit- 03 
voorbereidingsfase) 884 zwart-witte negatieven van foto’s 
gemaakt door Henri (of Edmond) Evenpoel in 1897 en 1899 
gedigitaliseerd heeft (AHKB, inv. 76.613), hebben we de 
volledigheid van de digitale bestanden en de richting van 
elke foto moeten nagaan. We hebben ook met beschrijvende 
metagegevens moeten werken. 
 Daarnaast begon ook de digitalisering van 'papier', 
'foto’s' en 'audio' van Digit-03 op initiatief van Belspo, 
verantwoordelijke van het programma. Dit betreft de lancering 
van de openbare aanbesteding en studies van offertes, 
budget en planning. Dat leidde tot werkvergaderingen en 
uitwisseling van informatie ( ten aanzien van de behoeften, 
budget, personeel, werkgroepen voor de studie van de 
aanbiedingen van het medium 'foto’s') tussen instellingen en 
partners. In dit kader hebben de AKMSKB en de archiefdienst 

van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten uiteindelijk 
samen de mogelijkheid gekregen om een personeelslid aan 
te werven voor beide diensten. Er werd tijd gestoken in de 
beschrijving van de vacature en de hele selectieprocedure van 
de kandidaat, die in functie trad op 3 november (4/5e; werkuren 
die gedeeld werden met de AKMSKB). 

 Het AHKB open voor het publiek
 Het openstellen van de collectie voor externe 
onderzoekers, voor zowel nationale als internationale 
bezoekers, is een permanente bezigheid van het AHKB.
 De archieven kunnen op afspraak twee keer per week 
ter plaatse worden ingekeken. Hiervoor zijn beheer van de 
afspraken, goederenbehandeling ( verplaatsing van dozen 
en dossiers), onthaal en bewaking van de lezers nodig. De 
secretaresse van het Internationaal centrum voor de studie van 
de 19e eeuw, is sinds 2006 tijdelijk tewerk gesteld voor de 
openingsdagen voor het publiek. Ze zit in de leeszaal aanwezig 
blijven en vormt de schakel met de verantwoordelijken. Zij 
zal ook degene zijn die de gevraagde exemplaren brengt 
en opruimt. Ze helpt het AHKB met enkele klasseringen, 
inventarissen en transcripties.
 Iedere instelling of iedere particulier mag ook 
wetenschappelijke informatie of reproducties vragen per brief 
of telefoon. Het AHKB beantwoordt deze vragen en volgt de 
dossiers op de voet.
 Wat het in de belangstelling zetten van de collectie 
betreft, is dat nogmaals geconcretiseerd door het uitlenen van 
documenten die in onze vitrines getoond worden tijdens de 
tijdelijke intra en extra muros tentoonstellingen. De archieven 
krijgen een heel andere dimensie in combinatie met de 
kunstwerken. De samenwerking met Internationale instellingen 
vergroot het prestige van de collectie.
 Het AHKB speelt ook een belangrijke rol voor de collega-
conservators van het Museum zelf. Het AHKB kan deze laatsten 
helpen in hun wetenschappelijk onderzoek door archieven 
ter beschikking te stellen. Voor publicaties van het Museum, 
kan men een beroep doen op het AHKB voor onderzoek naar 
iconografische bronnen.

 Lezers en vraag naar informatie
 194 lezers (onderzoekers, studenten, privépersonen, 
Belgen en vreemdelingen) bezoeken het archief voor de 
raadpleging van documenten. Het AKHB beantwoordt 63 
vragen en biedt het hele jaar door iconografisch materiaal en 
informatie voor legendes en copyrights aan om de fotodienst te 
helpen bij externe bestellingen van beelden uit het archief.
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 Bruiklenen voor extra muros tentoonstellingen
 > L’Ombilic du rêve. Dessins et gravures de Félicien Rops, 
Max Klinger, Alfred Kubin et Armand Simon, Morlanwelz, Musée 
royal de Mariemont, 27.02 – 31.05.2015 (9 documenten)
 > René Magritte: The search of the absolute, Tokyo, 
National Art Center, 25.03 – 19.06.2015 – Kyoto, Municipal 
Museum of Art, 11.07 – 12.10.2015 (25 documenten)
 > Lambotte en Ensor: De kunst van techniek, Anvers, 
24.09.2015 – 16.06.2016 (2 documenten)
CAP à Liège: Pierre Courtois, Jacques Lennep, Jacques Lizène, 
Jacques Louis Nyst, Jean-Pierre Ransonnet, Jacques Charlier, 
Flémalle, La Châtaigneraie, 31.10 – 13.12.2015 (9 films uit de 
archieven)

 Bruiklenen voor intra muros tentoonstellingen
 > Constantin Meunier, Expo zalen  -3 et -4
  20.09.2014 – 11.01.2015 (16 documenten)
 > Jean Dypréau. Critique d’art et écrivain artistique, Patio
 2.09.1914 – 8.03.2015 (18 documenten)
 >Documenten uit het archief met betrekking tot René 
Magritte en het surréalisme werden in het Magritte Museum 
tentoongesteld (80 documenten)
 > Documenten uit het archief met betrekking tot Les XX 
et à La Libre Esthétique werden in het Fin-de-Siècle Museum 
tentoongesteld, 4de et 5de selecties van juni en december 
2015 (49 documenten)

 Het AHKB en het Magritte Museum
 Het AHKB is direct betrokken in het Magritte Museum. 
Niet minder dan 80 documenten die in hun collectie 
opgenomen zijn, worden er permanent tentoongesteld. Het 
AHKB krijgt regelmatig vragen over René Magritte. Ze nemen 
de verantwoordelijkheid op zich om de te leen gevraagde 
documenten in de vitrines te vervangen of superviseren ook 
gewoon de schoonmaak van de vitrines.

 Het AHKB en het Fin-de-Siècle Museum
 Het AHKB verandert elke 6 maanden de opstelling van 
documenten op papier met betrekking tot 
Les XX en La Libre Esthétique. Op de -6, l delen ze een vitrine met 
de Muziek sectie van de Koninklijke bibliotheek van België.

 Contacten van het AHKB met het professioneel netwerk
 >  Op vraag van een professor van de Universiteit van 
Gent werd op 21 april een bijeenkomst georganiseerd met de 
studenten die ook aanwezig waren op het seminarie van Marjan 
Sterckx over de documentatiehulpbronnen van het Museum. 
De AHKB sprak over de bewaarde archieven in situ en over de 
werking van de dienst. 
 

De Archieven
van de Musea

 De archiefdienst van de KMSKB beheert: 
> de collectie (beheer van uitbreiding vooral via  
overschrijvingen, herintegratie en schenkingen)
> de behandeling (klassering, het maken van 
zoekprogramma’s)
> materiele conservatie
> communicatie met onderzoekers ( interne en externe)
> zowel de valorisatie van de eigen archieven van de 
instelling (degenen die door de instelling zelf zijn 
gemaakt) als de valorisatie van fondsen of fragmenten 
van fondsen die in de loop der geschiedenis 
toegevoegd werden.

 
 De dienst beheert meer dan 650 strekkende vierkante 
meter schapsruimte archieven (waarvan 600 meter archieven 
van de instellingen)
 Andere voltijdse taken/ activiteiten van de dienst 
zijn: onderzoek betreffende de instelling (geschiedenis 
van de instelling en haar collecties, de wetgeving en de ter 
beschikking stelling van informatie die ermee in verband staat), 
als waakhond van informatie dienen (internationale normen en 
standaarden in onderzoek wetenschappen), de behandeling 
van infovragen die aan de dienst gesteld werden, de fysieke 
behandeling van het archievendepot en de aanwinsten van 
materiaal voor het goed inpakken “conservatie”
 Bij het beheer van de archieven wordt rekening 
gehouden met het bestemmingsbeginsel en het 
structuurbeginsel. Dit houdt in dat er een systematische 
evaluatie van de documenten moet gebeuren in functie van 
hun herkomst, productiecontext, en als het geval zich voordoet 
herintegratie in de van archiefstukken in de fondsen, bij-fondsen 
en ad hoc dossiers.

 Uitbreiding
 > Via overmaking

· Aantal gekregen overmakingen in 2015: 3
· Jaarlijkse uitbreiding 2015 in aantal strekkende 
meters schapruimte: 5,25 ml.

 > Door herintegratie
· Aantal archiefdossiers die terug vervolledigd 
werden door de herintegratie van de originele 
werken die weggehaald werden voor het gebruik in 
oeuvredossiers: 8 dossiers
· Geen transfert van archieven van het AHKB naar de 
archieven van de KMSKB in 2015

 > Door opvordering: 
1 geval in 2015 (brief van Schendel naar Vervoort, een 
uittreksel van de verkoop van Romantic Agony op 
24/04/2015, serienummer 483).

 



25

Beheer van de historische archieven 
 (het in orde brengen en beschrijving)
 Actualisering en aanvulling van de inventaris van 
Museumfonds (MF), bij-fonds II: onderhoud en beschrijving van 
ongeveer 120 dossiers. 
 De Archieven van de Wereldtentoonstelling van 1935 
in Brussel (klasse 14 tot 17- schone kunsten) die deel uit maken 
van de ‘Papiers’ van Léo Van Puyvelde: uitwerking van een 
klasseringskader en klassering ter voorbereiding van de 
inventaris. 

 Behandeling infovragen
 Aantal behandelde verzoeken: 57

 
 Raadpleging van de archieven 
 De leeszaal, die gedeeld wordt met het AHKB, bevindt 
zich op de begane grond van Museumstraat n°5. Externe 
onderzoekers hebben toegang tot de leeszaal, op afspraak, 
twee dagen per week (dinsdag en donderdag) van 9u 30 tot 12 
u en van 13 u tot 16 u. De onderzoekers van de KMSKB hebben 
meer mogelijkheden en kunnen onder ander gebruik maken 
van een werkplaats met computers verbonden met het netwerk 
van bureaus van de dienst.
 > Aantal dossiers en artikelen die geraadpleegd werden:  
 242 (Intern: 11 / extern: 231)
 > Aantal ontvangen lezers: 37
 > Uitleningen van archieven voor tentoonstellingen: niets

 Extern en intern onthaal
 > Vertegenwoordiging van de KMSKB in de Association  
 des Archivistes francophones de Belgique (AAFB). 
 > Vertegenwoordiging van de KMSKB in het Federale  
 Archivarissen Forum (FAF).
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 Het departement
 Old Masters
 

 
Het Old Masters Museum omvat een vaste collectie bewaard 
van schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen van de 
XVe tot de XVIIIe eeuw, waarvan een beperkte selectie wordt 
tentoongesteld. Men kan er onder andere het volgende 
zien: de waardevolle werken van de Vlaamse Primitieven 
zoals Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dirk Bouts, 
Hans Memling en Jheronimus Bosch; en kunstwerken van de 
grote Vlaamse meesters van de XVIe eeuw waaronder Pieter 
Bruegel de Oude. De XVIIe eeuw wordt er perfect geïllustreerd 
door PierrePaul Rubens, Antoine van Dyck, David Teniers en 
een ensemble van schilderijen van Jacques Jordaens, maar 
ook door enkele typerende kunstwerken van buitenlandse 
kunststromingen.

 >  Restauratie en 
  conservatie
De materiële toestand van de kunstwerken wordt voortdurend 
opgevolgd. De observaties van de conservatoren en 
de collectiebewaarders, schademeldingen door de 
suppoosten en opmerkingen door de beheerder van de 
depots extra muros, worden systematisch verzameld en 
gecontroleerd. Bovendien geeft de organisatie van een 
tijdelijke tentoonstelling binnen de KMSKB of het in bruikleen 
geven van kunstwerken aan tentoonstellingen extra muros 
steeds aanleiding tot een grondige inspectie van de materiële 
toestand van de kunstwerken. Vóór vertrek uit het Museum 
wordt een conditierapport opgesteld dat wordt gecontroleerd 
bij aankomst - na het uitpakken - en opnieuw - vóór het 
herinpakken - bij de terugkeer naar het Museum.

 

In het volgende overzicht worden enkel de kunstwerken 
opgesomd waarvan de conservatiebehandeling en/of de 
restauratie in 2015 werd afgewerkt. De belangrijkste projecten 
op het vlak van restauratie in 2015 waren:
 1. De voortzetting van de restauratie van Hubert en Jan van 
Eycks Lam Gods retabel uit de Gentse Sint-Baafskathedraal door 
het KIK in MSK Gent, waaronder de panelen met Deel van de 
kamer van de Boodschap aan Maria en de Sibyllen van Eritrea en 
van Cumae (keerzijden van de luiken met Adam en Eva) (KMSKB, 
inv. 1460).
 2. De voortzetting van het Getty Panel Paintings Initiative 
gefinancierd door de Getty Foundation, Los Angeles: een 
project met een drievoudig doel: het opleiden van een 
nieuwe generatie restaurators in de VS en in Europa, 
gespecialiseerd in de behandeling van houten dragers, 
samengaand met het oplossen van probleemgevallen uit de 
collectie en het uitbouwen van een expertise-netwerk. 
 3. Voortzetting van de restauratie van Frans Hals: De 
bokkenwagen, inv. 4732. 
 4. De voltooiing van de restauratie De afspanning van 
Jacob Salomonsz. van Ruysdael, inv. 3421, een schilderij dat als 
‘vermoedelijk verloren’ werd gecatalogiseerd in 1984 en dat, 
hoewel in beschadigde toestand, toch terugkeerde naar het 
Museum.
 5. Conservatie- en/of restauratiebehandeling van 
verschillende schilderijen die terugkeerden na decennialang in 
depot geweest te zijn.

 Conditierapporten
> Naar aanleiding van bruikleenaanvragen expo extra muros: 19
> Extra check-up na retour expo extra muros: 1
> Naar aanleiding van schademeldingen: 2
> Naar aanleiding van (mogelijk) vertrek naar depot: 1
> Naar aanleiding van terugkeer uit depot: 5
> Naar aanleiding van het heen- en retourtransport en het verblijf 
in een andere instelling in het kader van een bruikleen: zie lijst 
bruiklenen Old Masters 2015

 Restauratiedossiers
 De meeste restauraties van het Departement Old Masters 
werden in het Museum uitgevoerd door 8 verschillende 
freelance restaurators: zes voor de picturale laag van 
schilderijen en voor de lijsten (Aline Genbrugge, Isabelle 
Happart, Catherine Van Herck, Marie-Annelle Mouffe, 
Géraldine van Overstraeten en Etienne Van Vyve), drie voor 
de behandeling van houten dragers (Etienne Costa, Aline 
Genbrugge en Jean-Albert Glatigny).
 Twee schilderijen waren in behandeling in de ateliers 
van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) te 
Brussel: inv. 2626 en inv. 2627. Deze restauraties waren eind 2015 
nog niet afgewerkt.
 De eerder vermelde twee luiken van Jan van Eycks Lam 
Godsretabel, inv. 1460 permanent in bruikleen gegeven aan 
de Gentse Sint-Baafskathedraal, maar officieel nog steeds 
eigendom van de KMSKB, waren, samen met andere delen 
van de zijluiken in restauratie in een tijdelijk restauratieatelier. 
Daar werden de keerzijden behandeld door Nathalie Laquière, 
medewerkster van het KIK. Ook deze restauraties waren eind 
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2015 nog niet afgewerkt. Het KIK-team maakt continu uiterst 
gedetailleerde verslagen. Het project wordt begeleid door 
een internationaal team van experten.
  Voor de schilderijen op hout wordt de behandeling van 
de drager en de behandeling van de verflaag steeds vaker 
aan twee verschillende restaurators toevertrouwd. Het is een 
gevolg van toegenomen specialisering binnen het beroep. 
 

Schilderijen
> Restauratie of conserverende ingreep afgewerkt 
Belangrijkste restauraties 

· Pieter Aertsen, De terugkeer van een Sint-
Antoniusbedevaart, inv. 7524 
· Pieter Aertsen, Jezus bij Martha en Maria, inv. 3754 
· Pieter Bruegel I, Winterlandschap met schaatsers en 
vogelknip, inv. 8724 
· Antoon Claeissens, Triptiek met het leven van 
Johannes de Doper, inv. 4130 
· Carlo Crivelli, De heilige Franciscus van Assis, inv. 1486  
· Antoon Van Dyck, Portret van een bejaarde man,
inv. 6858 
· Naar Antoon Van Dyck, Portret van Antonius Triest 
1577-1657, bisschop van Gent, inv. 1322  
· Jan Sanders van Hemessen, De doedelzakspeler, 
inv. 3606 
· David van der Plaes, Mannenportret, inv. 4208 
· David van der Plaes, Vrouwenportret, inv. 4209 
· Pieter Pourbus, Portret van Jacob van der Gheenste, 
inv. 572
· Jacob Salomonsz. van Ruysdael, De afspanning, 
inv. 3421 
· Esaias van de Velde, Aanval op een konvooi, 
inv. 6593 
· Daniël Vertangen, Portret van een man als jager, 
inv. 3168
· Zuid-Nederlandse school, De heilige Joris 
overmeestert de draak, inv. 691 
· Zuid-Nederlandse school, Portret van Lucas 
Faydherbe?, inv. 132 

 >  Preventief – conservatie
 Backboard aangebracht; bij alle kunstwerken voor   
 tentoonstellingen extra muros

Lijsten 
 > Inlijsting verbeterd door restaurator

· Pieter Bruegel I, Winterlandschap met schaatsers en 
vogelknip, inv. 8724 
· Pieter II Brueghel, De goede herder, inv. 10830 
· Jan I Brueghel, De boetvaardige Maria Magdalena, 
inv. 7693 
· Antoon van Dyck, Portret van een oude man, inv. 6858
· Jusepe de Ribera, Apollo vilt Marsyas, inv. 3445 
· Hendrick van Steenwijck, Kerkinterieur, inv. 6683 
· David II Teniers, Kaartspelers in een herberg, 
P32 Nationale Loterij
·  Toegeschreven aan Hans Vredeman de Vries en 
Sebastiaan Vrancx, Kerkinterieur, inv. 4487

Jean-Albert Glatigny maakt nieuwe lijsten volgens oud model voor Cranachs’ Adam 

en Eva (inv. 2626-2627) na hun volledige restauratie

Jacob Salomonsz. van Ruysdael, De afspanning, inv. 3421 na restauratie

Nathalie Laquière bij het zijluik van het Lam Godsretabel met de Sibille van Eritrea 

tijdens de restauratie, inv. 1460 
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· Zuid-Nederlandse school, De heilige Joris 
overmeestert de draak, inv. 691
· uid-Nederlandse school, De plundering van Rome 
door de legers van de opperbevelhebber de 
Bourbon in 1527, inv. 687

Moulures / lijst hersteld en/of gefixeerd en/of 
geretoucheerd door restaurator

· Godfried Schalken, Een jonge man, pap etend, 
inv. 177 

Het departement 
Modern Art

 De verzameling moderne en hedendaagse kunst bestrijkt 
de periode vanaf het einde van de 18e eeuw tot vandaag. In 'De 
keuze van de conservatoren', een thematische selectie, wordt 
deze rijke verzameling op een verhelderende manier benaderd 
door aandacht te besteden aan voortdurend wisselende 
thema’s.
 Het Magritte Museum herbergt een uitzonderlijk 
ensemble werken van de Belgische surrealist René 
Magritte (1898-1967), een van de beroemdste kunstenaars 
ter wereld. Met meer dan 200 stukken is het de 
allergrootste Magritteverzameling. Het museum, een 
tentoonstellingsoppervlakte van 2500 m² ingericht volgens 
hedendaagse museologische normen, geldt als de 
internationale referentiecollectie bij uitstek van het oeuvre van 
deze veelzijdige kunstenaar.
 Het Fin-de-Siècle museum is een themamuseum dat 
integraal gewijd is aan de jaren 1900. Dit was een periode 
waarin Brussel, de hoofdstad van Europa niet alleen een uniek 
artistiek knooppunt was maar ook het zenuwcentrum van de 
art nouveau. Deze cultuurhistorische tempel bevat schilderijen, 
tekeningen, aquarellen, prenten, beeldhouwwerken, foto’s, 
films, schaalmodellen en kunstvoorwerpen.
 In het museum van de schilder en beeldhouwer 
Constantin Meunier (1831–1905) worden honderdvijftig werken 
tentoongesteld, waarvan een aantal monumentale formaten, 
evenals bronzen in alle afmetingen. Het oeuvre van deze 
kunstenaar, dat doortrokken is van de industriële, politieke en 
sociale ontwikkelingen in het laat-19e-eeuwse België, geeft een 
realistisch beeld van de wereld van de industrie en de arbeid.
 Het museum van schilder, beeldhouwer, auteur en 
een van de meest controversiële romantische kunstenaars, 
Antoine Wiertz (1806–1865) en toont het indrukwekkend 
oeuvre van deze kunstenaar. Wiertz was een visionair figuur 
en liet in 1850 een gigantisch atelier bouwen waar het museum 
is ondergebracht. Hier hangen niet alleen zijn monumentale 
schilderijen, geïnspireerd door de grote meesters uit het 
verleden – Rubens, Michelangelo en Rafaël –, ook zijn talloze 
kleine schetsen hebben er een plaats gevonden.

 >  Restauratie en 
  conservatie
 Project RFID
 Een onderzoek rond de geautomatiseerde registratie 
van de bewegingen van de kunstwerken werd opnieuw 
opgenomen, met als doel om nieuwe technologieën te 
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integreren in de conservatie en het beheer van kunstwerken. 
Het gaat over de RFID technologie, waarbij de automatische 
identificatie registratie van objecten door middel van 
radiogolven mogelijk gemaakt wordt.
Voor dit elektronisch beheersysteem werd in samenwerking 
met het hoofd van de dienst security een exploratieve studie 
gemaakt van de RFID systemen. Implementatie in 2016.

 Gerestaureerde werken: 9 + 1 lijst
 > Moderne schilderkunst: 

· Joseph Coomans, Zelfportret van de kunstenaar met 
zijn zoon Oscar, inv. 12.524
· Alfred Stevens, Portret van Camille Lemonnier, Depot 
Stichting Koning Boudewijn, 2015
· Edouard Agneessens, Portret van de schilder Isidore 
Verheyden, inv. 3791
· Edouard Agneessens, Portret van de beeldhouwer 
Gaston Marchant, inv. 3013
· Auguste Danse, Robert Sand aan het werk in het 
atelier van Auguste Danse, inv. 10.000/686
· Constantin Meunier, Tabaksmanufactuur te Sevilla, inv. 
3227
· Constantin Meunier, Zelfportret van de kunstenaar, 
inv. 10.000/197

 > Moderne werken op papier:
· Hippolyte Boulenger, De overstroming, inv. 12.202
· Georges Le Brun, De grote haag. Sneeuw, inv. 8634

 > Moderne lijst :
· René Magritte, L’Art de la Conversation, privé 
verzameling

 Werken in restauratie: 4 
 > Moderne schilderkunst

· Marcel Jefferys, Het ballonnenfeest, inv. 6423
· Wifredo Lam, De kinderen zonder ziel, inv. 7722
· Constantin Meunier, Triptiek van de mijn, inv. 
10000/176

 Moderne beeldhouwkunst: 
· Mathieu Kessels, Grafmonument van Louise de 
Timbrune-Valence, gravin van Celles, inv. 482

 >  Het Constantin
  Meunier Museum 
 Tot het aflopen van de retrospectieve tentoonstelling 
Constantin Meunier, medio januari, werd de uitgebreide 
toegangsregeling gehandhaafd en werd er gedurende de 
weekends geopend. Vanaf de tweede helft van januari viel men 
terug op de vroegere regeling. 
 Het plan van de beveiliging is verdergezet. In 
concreto gaat het over de vernieuwing van de kabels voor 
datatransmissie.

Evenementen
De nocturne in samenwerking met de Brusselse Museumraad, 
gepland op 26.11 kon niet doorgaan wegens terreurniveau 4.

 >  Het Antoine
  Wiertz Museum

Bezoekers
 Het Wiertz Museum, waarvan de ingang gratis is op vraag 
van de artiest zelf, is gesloten tijdens het weekend door een 
tekort aan security personeel bij de KMSKB.

Museum en site
 Februari (27.02.2015): De muur die grenst aan het Wiertz 
Museum (Vautier straat) werd ter beschikking gesteld om 
een grote foto te hangen die gemaakt is door de fotograaf 
Bram Penninckx in het kader van zijn project (tentoonstelling & 
publicatie) « Brusselse scènes, Bruxelles en scène » dat van start 
ging in september 2015.
 November (30.11.2016): Brita Velghe, Conservatrice van het 
Wiertz Museum – KMSKB- mag op pensioen.

 >  Het Magritte  
  Museum
 In 2015, draagt het Magritte Museum bij tot de organisatie 
van een grote retrospectieve tentoonstelling gewijd aan René 
Magritte in Japan. Deze tentoonstelling vond plaats van 25 maart 
tot 29 juni 2015 in het National Art Center in Tokio en van 11 juli tot 
12 oktober 2015 in het Municipal Museum of Art van Kyoto. 
 Ter gelegenheid werden er meerdere bruiklenen 
onderhandeld en zo heeft het Magritte Museum van de steun 
van openbare en privé kredietgevers kunnen genieten om 
een nieuwe opstelling in Brussel voor te stellen. Er waren 
onder andere bruiklenen van: de Federatie Wallonië- Brussel, 
het Museum van Elsene en van Zwitserse en Amerikaanse 
bruikleengevers.
 Na verloop van de Japanse tentoonstelling werd de 
collectie verrijkt met 12 nieuwe kunstwerken, allemaal afkomstig 
uit privé collecties. In totaal werden er meer dan 140 werken 
veplaatst in het Magritte Museum gedurende het jaar 2015. 
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 >  Het Fin-de-Siècle
  Museum
 In juni 2015 wordt het permanent parcours 
uitgebreid met een zaal op -6, voordien bestemd voor de 
'Focustentoonstellingen'. Onder de naam Atelier, academisme 
en schepping worden 20 schilderijen en 13 beeldhouwwerken 
vanaf heden permanent tentoongesteld.
 Door de fragiliteit van het medium en door de 
leencondities worden in vele secties, die kunstwerken en 
documenten op papier bevatten, zesmaandelijks vervangen. In 
2015 waren er twee grote wissels in de betreffende secties: één 
in juni en één in december. Deze selecties gebeuren in overleg 
met de externe culturele partners. 
 Ter gelegenheid werden de tekeningen van onze 
collectie opgenomen in de databank Fabritius. Eén tekening 
werd gerestaureerd voor zijn tentoonstelling. 

 De thema’s voor de twee opstellingen waren de 
volgende:
 > Juni 2015 Punt aan de lijn – Henry van de Velde, Théo 
Van Rysselberghe, Georges Lemmen (-6, tekeningen cabinet & 
prenten van de Koninklijke Bibliotheek van België), Baudelaire/ 
Mellery (-7, literair symbolisme), Pelléas & Mélisande/ Richard 
Wagner (-7, Opéra)
 > December 2015 Internationale artiesten van de XX en de 
Libre Esthétique (-6, tekeningenkabinet & prenten), Jean Delville 
& Félicien Rops (-7, zaal literair symbolisme), Artiesten van de 
Munt/ Richard Wagner (-7, Opera)
 > In december 2015, hebben we in première een 
onbekend kunstwerk van Jean Delville kunnen tentoonstellen. 
Het oeuvre komt van de collecties van het Prentenkabinet 
van de Koninklijke Bibliotheek van België voorafgaand aan de 
toerbeurt in de MFDS. De Koninklijke Bibliotheek van België, als 
geprivilegieerde partner van de Musea voor Schone Kunsten 
van België, stelt deze buitengewone vondst tentoon in het Fin-
de-Siècle-Museum. 
 Daarbij komen nog de voorwerpen en kunstwerken 
uit de collecties van onze structurele partners (KBR, TRM, 
MRAH, Bibliotheca Wittockiana, Belfius), van de Koning 
Boudewijnstichting, van het Koninklijk Conservatorium Brussel 
en de films uit het Filmarchief voor de periode tussen 8.12.2014 
en 23.12.2015.

 Atelier, academisme en schepping 
 Nieuwe museumzaal op het niveau -6 van het 
 Fin-de- Siècle Museum
 Na een reeks baanbrekende dossiertentoonstellingen 
werd er wegens budgettaire redenen beslist om de 
beschikbare zaal nu in het definitieve museumcircuit van 
het Fin-de-Siècle Museum te integreren. De keuze van het 
thema viel op een breed en boeiend onderwerp, Atelier, 
academisme en schepping, dat tot nu toe in de presentatie 
onderbelicht werd maar toch een belangrijk aspect van de 
kunstproductie vertegenwoordigt. Een indrukwekkend 
ensemble van schilderijen en beeldhouwwerk werd uit de 
eigen museumcollectie geput, met gezichten op ateliers, 

kunstenaarsportretten—al dan niet zelfportretten—en 
representatieve voorbeelden van hun productie. Sommige 
ervan illustreren een 'officieel' academisme dat zich parallel met 
de avant-garde heeft ontwikkeld. 
 Daarenboven kwam er ook heugelijk nieuws van de 
Koning Boudewijnstichting die haar laatste aanwinst, het 
bijzonder interessante Portret van Camille Lemonnier door 
Alfred Stevens voor de gelegenheid aan het museum in depot 
heeft gegeven.
 Tentoongestelde kunstenaars zijn: Edouard Agneessens, 
Henri Boncquet, Alfred Cluysenaer, Auguste Danse, Jacques 
de Lalaing, Paul de Vigne, Julien Dillens, Henri Evenepoel, 
Henri Fantin-Latour, Léon Houyoux, Gaston Marchant, Charles 
Mertens, Constantin Meunier, Léon Mignon, Pierre Oyens, David 
Oyens, Auguste Rodin, Victor Rousseau, Charles Samuel, Alfred 
Stevens, Gustave Vanaise, Charles Van der Stappen, Guillaume 
Van Strydonck, Alfred Verhaeren, Isidore Verheyden, Thomas 
Vinçotte.
 Geportretteerde kunstenaars: Jules Barbey 
d’Aurevilly, Anna Boch, Eva Callimaki-Catargi, Julien Dillens, Henri 
Evenepoel, Léon Frederic, Romolo Koelman, Jules Lambeaux, 
Camille Lemonnier, Gaston Marchant, Constantin Meunier, Louise 
Riesener, Robert Sand, Eugène Smits, Alfred Stevens, Charles 
Van der Stappen, Isidore Verheyden, Alfred Verwée, Juliette 
Wytsman-Trullemans. 
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Wetenschappelijke   
projecten

 >  Het stadsleven:
  tussen weerstands- 
  vermogen en    
  kwetsbaarheid 
  (ca. 1200-ca. 1850)

 Doelstellingen
 City and Society in the Low Countries is een dynamisch en 
enthousiast netwerk van ervaren en jonge onderzoekers dat 
zich wijdt aan de studie van de geschiedenis van het stadsleven 
in de Lage Landen (het huidige België en Nederland). Dit 
netwerk voedt zich met de kennis die in de vorige fases III, IV, 
V en VI is opgedaan tijdens de Interuniversitaire attractiepolen 
(IUAP) van de Programmatorische federale Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid. (Belspo). De KMSKB nemen deel aan het 
project sinds fase VI.
 Een van de belangrijkste kenmerken van een stedelijke 
samenleving was historisch gezien dat ze de capaciteit 
had om periodes van druk en extreem destabiliserende 
crisissen te doorstaan en achteraf weer boven water te 
komen. Het kenmerkende weerstandsvermogen van 
het stadsleven - “stedelijke conditie”- zal de komende 
jaren een toonaangevend concept zijn voor het netwerk. 
Het gemeenschappelijk doel van de verschillende 
onderzoeksprojecten die het netwerk voorstelt is om 
een realistische en begrijpelijke balans op te maken van 
de opportuniteiten, de uitdagingen, de successen en de 
tegenslagen van stedelijke samenlevingen. 
 De Lage Landen zijn een relevant onderwerp voor 
onderzoek aangezien deze streken het meest verstedelijkt 
zijn in heel Europa, en zelfs in de hele wereld, sinds de 
Middeleeuwen.
 Geïnspireerd door de urbanisatie-uitdagingen van 
vandaag geven drie ‘Work packages’ de mogelijkheid om te 
onderzoeken wat het “ weerstandsvermogen van de stad is” in 
de Lage Landen:

(1) De milieuproblemen van het stadsleven: weerstand en 
kwetsbaarheid
(2) Getuigenissen van de stad en getuigenissen die er 
tegen in gaan
(3) Het bouwen van een gemeenschap: inclusie en 
exclusie

Deze thema’s zullen op een internationale en interdisciplinaire 
manier onderzocht worden. Het onderzoek zal zich richten 

op de geschiedenis, maar ook op andere disciplines zoals 
kunstgeschiedenis, en op globalere wijze de studie van visuele 
cultuur, literatuurgeschiedenis, archeologie en aardrijkskunde.

 >  Onderzoek in de   
  KMSKB en output
 Het team van de KMSKB houdt zich vooral bezig met het 
'work package' (2) met als thema 'de condities van de stedelijke 
nagedachtenis' door de kunstwerken van Pieter Bruegel 
de Oude te bestuderen die in de KMSKB bewaard worden. 
Ze kijken naar de manier waarop Bruegel de tradities en de 
gewoontes van zijn tijd beschreef.
 De twee landschapsschilderijen Volkstelling te Bethlehem 
( inv. 3637) en Winterlandschap met schaatsers en vogelknip 
(inv.8724) van Pieter Bruegel de Oude maken het mogelijk 
om te onderzoeken hoe de relatie tussen de stad en het 
platteland werden weergegeven. Ze tonen ook aan hoe de 
mensen daarmee omgingen en hoe ze zich een stedelijke 
identiteit konden vormen. De publicatie hierover wil gebruik 
maken van de interdisciplinaire samenwerking tussen historici 
en kunsthistorici die door de IUAP wordt aangemoedigd. 
Het oeuvre van Bruegel leent zich bijzonder goed aan 
methodologische uitwisseling.
 De manier waarop de kunstwerken van Pieter Bruegel 
de Oude een invloed hebben gehad op de kunsthistorici en 
historici en hun visie over het stedelijk verleden van de Lage 
Landen, maakt deel uit van een ander onderzoek in de KMSKB.

 >  Airchecq: 
  BELSPO – BRAIN 
  – BE PROJECT
 

Doelstellingen
 Dit project beoogt een prototype van globale en 
gemakkelijk af te lezen en te interpreteren instrument 
te ontwikkelen voor de luchtkwaliteit. Dit gebeurt ten 
behoeve van de museum- en erfgoedbewaker die geen 
gespecialiseerde kennis bezit over de chemische en fysische 
aspecten van lucht. De voorziening is nodig gezien de impact 
van de luchtkwaliteit op de collecties, op de bezoekers en 
op het personeel. Het project ontwikkelt zich in een context 
van een groeiend milieubewustzijn. Dit meettoestel dient 
een breed gamma aan parameters in rekening te brengen wat 
de fysische en chemische kenmerken van lucht betreft. Er is 
dus wetenschappelijk onderzoek nodig in de vorm van: een 
raamconcept, een literatuurstudie, een studie van de huidig 
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beschikbare meettoestellen voor afzonderlijke parameters 
(B.V.: gehalte aan koolzuurgas), een meetcampagne in diverse 
publieke en niet publiek toegankelijke museumlokalen, 
een studie van de huidige (historische) en ideale drempel, 
grens- en alarmwaarden voor verschillende aspecten van 
luchtkwaliteit zoals temperatuur, vochtigheid, trillingen, 
chemische uitwasemingen, binnendringen van externe 
pollutie, de aanwezigheid van corrosieve bestanddelen en fijn 
stof e.d. en van de interactie met impact op de luchtkwaliteit 
tussen kunstwerken, verzamelobjecten, meubilair en het 
museumgebouw.
 De KMSKB zijn, samen met het Koninklijk Museum voor 
het Leger en de Krijgsgeschiedenis, uitgekozen als testgrond 
voor het Airchecq project, zowel in publieke als publiek niet 
toegankelijke lokalen (reserves), zowel in oudere als nieuwere 
delen van het gebouw. 
 De eerste proefopstellingen met al bestaande 
meetinstrumenten hebben al verschillende resultaten 
opgeleverd over de luchtkwaliteit in diverse delen van het 
gebouw, die in hun objectieve wetenschappelijkheid ingaan 
tegen de ervaring van de conservatoren en technische diensten 
over toestand en verdeling tussen betere en slechtere lokalen. 
Mede hierdoor is het duidelijk dat, afgezien van het nut voor de 
wereldwijde beroepsgroep van musea- en erfgoedwerkers, 
dit project op korte en lange termijn positieve gevolgen zal 
hebben op de luchtkwaliteit in de KMSKB. De controle van 
het interne klimaat en van de interne luchtkwaliteit zal beter 
te beheersen zijn op basis van een bredere en diepere 
wetenschappelijke kennis. 
 In 2015 is ook effectief parallel onderzoek doorgevoerd 
naar interne luchtkwaliteit bij onze museumpartner in het project, 
het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, 
zoals eerder gebeurde in ons museum en met analoge 
proefopstellingen. 
 Daarnaast vergt het gedetailleerde technische 
jaarverslag van Belspo veel energie gezien de hoge 
techniciteit van de gedetailleerde werkpakketten en de 
vele betrokken disciplines in dit multidisciplinaire project 
(museummanagement, preventieve conservatie, chemie, 
wiskunde en informatica).
 Er werd ook veel tijd gestoken in de voorbereiding 
van het internationale symposium van 28-29 april 2016 over Air 
Identification & Registration for Cultural Heritage: Enhancing 
Climate Quality met de call for papers, de bekendmaking bij 
potentieel geïnteresseerden, de logistieke organisatie, de 
financiering, subsidiëring en sponsoring en de verdeling van de 
kosten over de partners.

 >   Onderzoeksproject
  KMSKB-act2-11-01:  
  De verspreiding   
  van de 
  oriëntalistische
  praxis in de 
  Belgische     
  kunstenaarsmilieus
  tussen 1830 en 1914

 Het doel is om de oriëntalistische kunstproductie in 
België te repertoriëren binnen het afgebakende tijdssegment 
en haar eigenheden, haar evoluties en haar relaties met de 
landen die ons omringen te bepalen.
 Sinds postkoloniale critici (Said e.a.) in de jaren 60 en 70 
van de vorige eeuw hun mening over het oriëntalisme uitten, 
is er behoorlijk wat aandacht gegaan naar het thema en vooral 
naar het theoretische discours dat erachter schuil ging. Tegen 
deze achtergrond richt deze studie zich op het Belgische 
luik van de in Europa prominent aanwezige oriëntalistische 
beweging in de schone kunsten. Voor de periode 1830-1914, 
vormt België als entiteit een uitermate interessant studieobject 
gezien een sterkere aanwezigheid van politieke of mercantiele 
belangen in het referentiegebied. Mede dankzij zijn centrale 
ligging in West-Europa bekleedde de liberale burgerstaat 
vanaf 1830 een paradigmatische positie in de hedendaagse 
wereld. Met deze studie wordt de identificatie beoogd van 
de figuren die verantwoordelijk waren voor de introductie, de 
verspreiding en de interpretatie van het oriëntalistische thema 
in het Belgische kunstenaarscircuit. Hoe positioneerden zij zich 
ten aanzien van hun leerlingen, hun vakgenoten en hun publiek? 
En hoe verhielden beeld- en betekenisoverdracht zich tot 
elkaar?
 Het vernoemde project gaat over een vierjarig 
onderzoeksprogramma over een volkomen onontgonnen 
aspect van de 19de-eeuwse Belgische kunstgeschiedenis en 
de conceptualisering ervan in een internationaal kader. 

De onderzoeksresultaten van dit wetenschappelijk project 
werden deels in het voorjaar van 2015 (10 februari– 31 mei 2015) 
bekend gemaakt in het kader van de focustentoonstelling en 
het bijhorende, gelijknamige schrift Portaels en de roep van de 
Oriënt (1841-1847).
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 > René Magritte
 en Alexander Iolas:
 het verhaal van een
 internationaal succes.
 De artiest en zijn klant: het geval van René Magritte
 Op basis van het kunstwerk van René Magritte 
Persoonlijke waarden, dat nog in het depot lag tot in september 
2015, wil het onderzoek focussen op de relatie tussen René 
Magritte en zijn geïnteresseerde klant uit de Verenigde Staten, 
Alexander Iolas. Dit kunstwerk is immers emblematisch voor 
de ervaring van Magritte in Amerika. In 1952 biedt hij Iolas dit 
kunstwerk aan. Daarop volgen een reeks brieven waarin vaak 
vragen naar voren komen over de «uitleg» van het œuvre. 
Daarnaast wordt ook de smaak maar ook de desinteresse 
van de Amerikanen voor sommige kunstwerken besproken. 
Persoonlijke waarden is een excuus voor de ontwikkeling van 
een meer algemene en tot nog toe nog weinig onderzochte 
context. Het kunstwerk zorgt ervoor dat we de situatie van 
het oeuvre van René Magritte in de Verenigde Staten na 
de tweede wereldoorlog kunnen beginnen illustreren. Het 
doel van dit werkstuk is om op basis van de correspondentie 
de voorkeuren/ iconografische interesse, volgens Iolas, te 
identificeren van het Amerikaanse doelpubliek en om te zien 
in welke mate Magritte deze criteria beantwoordt door de 
kunstwerken die hij Iolas aanbiedt. Dit zou de processen aan het 
licht brengen die het voor Magritte mogelijk gemaakt hebben 
om zich snel in het hartje van de Amerikaanse artistieke wereld 
te positioneren. Op die manier wordt de nadruk gelegd op 
meerdere belangrijke figuren: ten eerste op Iolas, maar ook 
op Harry Torczyner, de familie De Menil, en andere belangrijke 
figuren die bijdroegen tot de verspreiding van het oeuvre van 
de artiest in de Verenigde Staten. De artiest kreeg een grote 
retrospectieve in het Museum of Modern Art van New York in 
1965. Dit succes bewijst dat hij een trans-Atlantische naam en 
faam heeft en dat het nodig is om terug te komen op al wat dat 
mogelijk gemaakt heeft.

 Valorisatie
 De afwerking van de studie eind 2015 wordt 
gevaloriseerd door een kritische editie van de brieven. De 
resultaten zullen begin 2017 verschijnen en zullen gevaloriseerd 
worden in het kader van de herdenking van de vijftigste 
verjaardag van de dood van René Magritte.

 >  Gauguin & 
  Kokoschka
  doorgelicht. 
  Multispectraal-
  analyse voor 
  conservatie
  

 Twee belangrijke schilderijen—het Portret van Suzanne 
Bambridge van Paul Gauguin en de Trancespeler van Oskar 
Kokoschka—vormen het middelpunt van het experimenteel 
onderzoek naar het gebruik van de wetenschappelijke 
analyse van digitale beelden en het exploiteren van hoge 
resolutiebeelden. Via een innovatieve methode—de 
“multispectrale analyse”—werden de voordelen van deze 
beeldanalysetechniek voor de conservatie van kunstwerken 
uitgelegd. De tentoonstelling wou het grote publiek tonen 
op welke manier het museum zich actief inzet om de nieuwste 
wetenschappelijke technieken en onderzoeksmethodes 
te ontwikkelen voor de conservatie van het erfgoed en dat 
we met dit opzet doeltreffende samenwerkingsverbanden 
smeden met natuurkundigen, ingenieurs en wiskundigen. In 
samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Lumière-
Technology werd met foto’s, demo’s, didactische panelen 
en interactieve films uitgelegd wat deze innovatieve 
beeldtechniek is, hoe het werkt en werd op bevattelijke wijze 
de natuurkundige en wiskundige basis toegelicht waarbij aan 
de hand van voorbeelden getoond werd welke onverwachte 
resultaten hierbij opduiken.
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 Tijdelijke bruiklenen

 Aantal werken Modern Art 
 in bewaargeving op 31.12.2015

· 344 schilderijen 
· 132 beeldhouwwerken 
· 60 tekeningen
· 1 stoel

 > Onderverdeling 
 Brussel: 
  · 306 schilderijen
  · 125 beeldhouwwerken
  · 59 tekeningen
 Vlaanderen:  
  · 21 schilderijen
  · 3 beeldhouwwerken
  · 1 stoel
 Wallonië: 
  · 11 schilderijen
  · 3 beeldhouwwerken
 Buitenland Ambassades: 
  · 6 schilderijen
  · 1 beeldhouwwerk
  · 1 tekening
 > Terug uit bruikleen 
 Brussel: 
  · 4 schilderijen 
 Vlaanderen: 
  · 1 schilderij
 > In bewaargeving 
 Brussel: 
  · 1 schilderij
 Vlaanderen: 
  · 1 stoel
   

 Aantal werken Old Masters 
 in bewaargeving op 31.12.2015
  · 68 schilderijen
  · 6 beeldhouwwerken
  · 2 tapijten
  · 2 vazen
 > Onderverdeling 
 Brussel:  
  · 17 schilderijen
  · 3 beeldhouwwerken
  · 2 tapijten
  · 2 vazen
 Vlaanderen: 
  · 22 schilderijen
   · 1 beeldhouwwerk
 Wallonië: 
  · 12 schilderijen
 Buitenland Ambassades: 
  · 17 schilderijen
  · 2 beeldhouwwerken
 > Terug uit bruikleen
  Brussel:  
  · 5 schilderijen
 > In bewaargeving
  · 0

 Bruikleenbeheer
 ter ondersteuning
 van de permanente
 verzameling
 Aantal werken Magritte Museum 
 in bewaargeving op 31.12.2015
  · 74 schilderijen
  · 26 werken op papier
  · 8 archieven
  · 2 flessen 
  · 7 beelden
  · 1 decoratief kamerscherm
  · Ongeveer 140 verplaatsingen (afhaken / ophangen) 
  in verband met bruiklenen (einde van bruikleen / 
  nieuwe bruikleen)
 > Dossierbeheer
  · 38 bruikleendossiers 
 > Nieuwe inkomende bruiklenen
  · olieverf op doek: 14
  · werken op papier: 16
  herkomst: België, Zwitzerland
 > Einde bruikleen
  · olieverf op doek: 2 
  · werk op papier: 1
  herkomst : België, VS

5
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 Aantal werken Fin-de-Siècle Museum
 in bewaargeving op 31.12.2015
 > Aantal werken (per techniek)
  · 5 olieverfschilderijen
  · 2 bronzen medailles
  · 10 boeken
  · 137 werken op papier
  · 32 foto’s
  · 1 cameratoestel
  · 1 sculptuur
  · 2 albums
  · 15 films
 > Dossierbeheer: 9 externe bruikleendossiers
  · 8 publieke instellingen 
  · 1 privéverzameling
  herkomst: België

 Aanwinsten

  >   Het departement
   Old Masters

· AGNEESSENS. Edouard (Bruxelles, 1842 – Uccle, 1885). 
Esquisse « Portrait des enfants Colard » Huile sur toile. 
Dimensions : 127 x 170. Acquis des héritiers de Mme 
Prosper Colard, Bruxelles, 1919.  inv. 12.531

  >  Het departement  
   Modern Art
 Moderne beeldhouwkunst
 > Aankoop

· THEYS, Koen (Ukkel/Brussel, 1963). Waterloo Forever! 
2010. Video installatie voor 3 projectors (format 
4:3), 3 x PAL (2302 x 768 pixels) - kleur – stereo, 41.29 
min. (loop). 1/5 + 2 Artists Proofs. Hoogte van het 
geprojecteerde beeld: min. 3 m. Certificaat van het 
werk (editie 1/5) Gekocht van de kunstenaar, Brussel, 
2015. inv. 12.527

 > Schenking
· ALTMEJD, David (Montréal, Canada, 1974). Untitled 
12 (Bodybuilders )(2015). Standbeeld, gips, jute, 
multiplex, polystyreen, aqua hars, uitzetbaar schuim, 
staal, 233.7 x 87.6 x 261.6 cm. Schenking door de 
Vrienden van de Musea. inv. 12.533
MODERNE WERKEN OP PAPIER
· SERRANO, Andres ( New York City (USA), 1950). 
Ahmed Osoble (Denizens of Brussels) 2015 Kleurafdruk 
op archiveerbaar papier, 285 gr., gekleefd op 

Dibond, Plexiglas 3 mm, anti UV, lijst in zwarte eik van 
de kunstenaar, 152.4 x 127 cm. Gekocht van de Galerie 
Nathalie Obadia, Brussel, 2015. inv. 12529
· SERRANO, Andres ( New York City (USA), 1950). 
Camelia (Denizens of Brussels) 2015 Kleurafdruk op 
archiveerbaar papier, 285 gr., gekleefd op Dibond, 
Plexiglas 3 mm, anti UV, lijst in zwarte eik van de 
kunstenaar,  152.4 x 127 cm. Gekocht van de Galerie 
Nathalie Obadia, Brussel, 2015. inv. 12530
· SERRANO, Andres (New York City (USA), 1950). Omar 
Berradi (Denizens of Brussels) 2015 Kleurafdruk op 
archiveerbaar papier, 285 gr., gekleefd op Dibond, 
Plexiglas 3 mm, anti UV, lijst in zwarte eik van de 
kunstenaar, 152.4 x 127 cm. Gekocht van de Galerie 
Nathalie Obadia, Brussel, 2015. inv. 12531

 Werken op papier
 > Aankopen

· MINNE, George (Gent 1866 – Sint-Marten-Latem 
1941), Geknielde Jongelingen, Montage van twee 
tekeningen, potlood op papier, twee bladeren aan 
elkaar gekleefd, 300 x 280 mm, getekend op het 
rechter blad rechts onderaan: G Minne, Gekocht van 
Philippe Eeckhout, Nijvel. inv. 12.526
· DUVIVIER, Jean-Bernard (Brugge, 1762 – Parijs, 1837). 
Zeer afgewerkte schets voor "Hector beweend 
door de Trojanen en zijn familie", 1793. Pen, grijze inkt 
en aquarel op papier. 327 x 555 mm. Fact. 21.11.2015. 
Gekocht via tussenschakel van Doyle, New York, 2015. 
inv. 12.532.

 > Schenkingen
· DOOREN, Edmond Van (Antwerpen, 1896 – 1965). 
Acht zeefdrukken in inkt naar tekeningen in zwart-wit, 
(ca. 1950). Zeefdrukken, ex. 11/100. 294 x 208 mm (elk). 
Gift van M. Jan Van Dooren, Antwerpen, 2015. inv. 
12.534/1-8.
· DOOREN, Edmond Van (Antwerpen, 1896 – 1965). De 
(futuristische) stad, 1937. Potlood en Oost-Indische inkt 
op papier. 447 x 630 mm. Gift van M. Jan Van Dooren, 
Antwerpen, 2015. inv. 12.535
· DOOREN, Edmond Van (Antwerpen, 1896 – 1965). 
De Piloot, (1930-1940). Vetpotlood op geolied 
papier. 285 x 394 mm. Gift van M. Jan Van Dooren, 
Antwerpen, 2015. inv. 12.536
· DOOREN, Edmond Van (Antwerpen, 1896 – 1965). 
Constructieve compositie, (na 1950). Oost-Indische 
inkt op papier. 460 x 550 mm. Gift van M. Jan Van 
Dooren, Antwerpen, 2015. inv. 12.537
· DOOREN, Edmond Van (Antwerpen, 1896 – 1965). 
Constructieve compositie, (na 1950). Oost-Indische 
inkt op papier. 565 x 480 mm. Gift van M. Jan Van 
Dooren, Antwerpen, 2015. inv. 12.538
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 Security

 >  Terreurdreiging
 

 De verhoogde terreurdreiging die het gevolg was van de 
aanslagen in Parijs, maakte het noodzakelijk om een concreet 
veiligheidsplan uit te werken tegen zulk een dreiging. Men 
diende een duidelijke procedure vast te leggen gekoppeld 
aan het niveau van dreiging en de KMSB moesten belangrijke 
bijkomende veiligheidsmaatregelen treffen om zo beter te 
kunnen waken over de publieke veiligheid in de instelling.
De directieraad stelde een zeer concrete richtlijn op voor de 
twee hoogste niveaus van terreurdreiging. Het allerhoogste 
niveau, dreigingsniveau 4, dat duidt op een zeer ernstige 
dreiging die nabij zou kunnen plaatvinden, betekent de sluiting 
van de musea voor het publiek. Alle publieke activiteiten 
worden dan gestaakt. 
 Bij dreigingsniveau 3, dat nog steeds duidt op een 
ernstige situatie, openen de musea voor hun publieke 
activiteiten, maar zijn er strenge veiligheidsmaatregel-en van 
kracht die de interne bewakingsdienst de mogelijkheid geeft 
om de publieke toegang tot de gebouwen te controleren en 
beheersen.
 De extra veiligheidsmaatregelen bij dreigingsniveau 3 zijn 
tweeledig: het beperken van het aantal publieke toegangen 
enerzijds en de bijkomende fysieke toegangscontrole 
anderzijds. 
 De fysieke toegangscontrole was een volledig nieuwe 
veiligheidsmaatregel. Deze maatregel vertaalde zich in 
een praktische oplossing, die vroeg om een belangrijke 
financiële inspanning voor de aankoop van materiaal en 
extra bewakingspersoneel, een concrete werkmethode met 
richtlijnen voor de bewakingsagenten en een training van de 
eigen bewakingsagenten.
 Het museum investeerde meer dan 40.000€ aan extra 
veiligheidsmiddelen en een bijkomende opleiding voor het 
bewakingspersoneel.

 Facility

 >  Monitoring 
  klimatisatie
 Bescherming van het erfgoed behoort tot onze 
kerntaken. In 2015 heeft de KMSKB geïnvesteerd in een 
technologisch hoogstaand meetsysteem.  Dit systeem waakt 
over het binnenklimaat (luchtvochtigheid en temperatuur) in 
onze tentoonstellingszalen en reserves. De investering laat ons 
toe het binnenklimaat op ieder moment te controleren en bij 
een incident te alarmeren. 

 De alarmen worden automatisch verstuurd via e-mail naar 
het management en onze externe partner (Veolia), die belast is 
met de technische ondersteuning van de klimatisatieinstallatie. 

 De procedure verkort beduidend de responstijd van 
interventie bij ongunstige conservatiewaarden en voorkomen 
schade aan onze kunstcollecties. Door het automatisch 
genereren van rapporten en alarmen geeft het systeem ons 
de mogelijkheid verdere personeelsinkrimping op te vangen 
en de service naar onze interne klanten en externe partners te 
verhogen.  
 Ook brengt het meetsysteem het binnenklimaat in alle 
museumzalen en reserves in beeld.  Deze meetgegevens 
zijn een bron van informatie, die ons in de toekomst toelaat 
verbeteringen aan de technische installaties en gebouwen uit te 
voeren.

6
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 > Organisatie

 De wetenschappelijke raad
> Voorzitter
 · De heer Manfred Sellink, 
 Directeur, KMSK Antwerpen
> Vicepresident
 · De heer Michel Draguet, 
 Algemeen Directeur van de KMSKB
> Leden
 · Mevrouw Claire Leblanc,
 Directrice, Museum voor Schone Kunsten van Elsene
 · Prof. Dr. Steven Jacobs,
 Professor aan de Universiteit van Gent
 · Prof. Ralph Dekoninck,
 Professor aan de INCA, Louvain-La-Neuve
 · De heer Frederik Leen,
 Departementshoofd KMSKB
 · Mevrouw Véronique Bücken,
 Afdelingshoofd, KMSKB
 · De heer Joost Vander Auwera,
 Afdelingshoofd a.i. KMSKB

 De jury van de loopbaan 
 van het wetenschappelijk personeel

> Voorzitter
 · De heer Marc Beumier, 
 Algemeen raadgevend lid bij de Programmatorische
 federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.
> Leden
 · De heer Michel Draguet, 
 Algemeen Directeur, KMSKB
 · De heer Manfred Sellink, 
 Directeur KMSK Antwerpen
 · De heer Denis Laoureux, 
 Professor aan de Université Libre de Bruxelles
 · Diensthoofd van de desbetreffende dienst

 

 De beheerscommissie van de pool « art »
> Voorzitter
 · De heer Robert Van De Walle, 
 Algemeen raadgevend lid bij de Programmatorische 
 federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.
> Stemgerechtigden / Vicevoorzitters:
 · De heer M. Draguet, Algemeen Directeur, KMSKB.
 · De heer Eric Gubel, Algemeen Directeur a.i., KMKG  
 (tot juli 2015)
 · Mevrouw Alexandra De Poorter, 
 Algemeen Directeur a.i., KMKG (vanaf augustus 2015)
 · Mevouw C. Ceulemans, Algemeen Directeur a.i., KIK
> Leden
 · De heer R. Renier, adviseur, Programmatorische  
 federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.
 · De heer A. Dewaele, extern lid
 · De heer J. Berghmans, extern lid
 · De heer L. Van Steenberghe, extern lid
 · De heer L. Dermine, extern lid
Met een adviserende bevoegdheid
> Secretaris
 · De heer J. Lust, Attaché, Programmatorische federale  
 Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.
> Ondersecretaris
 · De heer Y. Gobert, adviseur, Programmatorische  
 federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.
 · De heer M. Sellink, voorzitter van de 
 wetenschappelijke raad van de KMSKB
 · De heer L. De Ren, voorzitter van de 
 wetenschappelijke raad van de KMKG
 · Mevrouw K. De Jonge, voorzitter van de 
 wetenschappelijke raad van het KIK
 · De heer E. Moeyaert, hoofdinspecteur van financiën
 · Mevrouw C. Janssen, directeur ondersteunende 
 diensten, KMSKB
 · De heer M. Bossaert, Financieel expert,  
 Programmatorische federale Overheidsdienst 
 Wetenschapsbeleid.
 · De heer R. Snauwaert, boekhouder, KMSKB
 · Mevrouw I. Depoorter, boekhouder, KIK
 · De heer P.J. Cuenen, boekhouder, KMKG
 · De heer P. Vandervellen, MIM
 · De heer F. Leen, departementshoofd, KMSKB
 · De heer J. Schonck, attaché, KIK
 · Mevrouw V. De Brouwer, KMSKB
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Raadgevende commissie voor aankopen
> Voorzitter
 · De heer Michel Draguet, 
 Algemeen Directeur, KMSKB
> Leden
 · De heer Manfred Sellink, 
 directeur KMSK Antwerpen  
 · De heer Denis Laoureux, 
 professor aan de ULB
 · Mevrouw Katlijne Van der Stighelen, 
 professor aan de KU Leuven

De directieraad
> Voorzitter
 · De heer Michel Draguet, 
 Algemeen Directeur, KMSKB
> Leden
 · De heer Frederik Leen, 
 departementshoofd, KMSKB
 · Mevrouw Véronique Bücken, 
 afdelingshoofd, KMSKB
 · De heer Joost Vander Auwera, 
 afdelingshoofd a.i., KMSKB
 · Mevrouw Colette Janssen, 
 Directeur ondersteunende diensten, KMSKB

Het basisoverlegcomité
> President
 · De heer Michel Draguet, 
 Algemeen Directeur, KMSKB
> Leden
 · De heer Frederik Leen, departementshoofd
 · Mevrouw Isabelle Vanhoonacker, 
 Departementshoofd a.i. Publieksdienst
 · De heer Peter Vanhopplinus, Facility Manager
 · De heer Maarten Lousbergh, Security Manager
 · Mevrouw Colette Janssen, 
 Directeur ondersteunende diensten
 · Mevrouw Françoise Haubrechts, 
 verantwoordelijke van de personeelsdienst
> Vakbondsvertegenwoordigers voor het personeel:  
 A.C.O.D., C.S.C. Services Publics, V.S.O.A
> Secretaris

  · Mevrouw Lieve Coene, KMSKB
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 Core numbers 

 > Algemeen
 In 2015 behaalden we een positief ESR resultaat van 2,2 
mln. Euro winst. Dit laat de KMSKB toe om 2016 en 2017 financieel 
te overleven. Er werd een buffer van 840.000 euro aangelegd 
voor toekomstige tentoonstellingen. Een gelijkaardige buffer 
werd aangelegd voor toekomstige investeringen 1,1 mln. euro. 
Door het toepassen van de geldende regels betreffende 
ESR-neutraliteit zou de organisatie van tijdelijke tentoonstelling 
onmogelijk maken. Tentoonstellingen vragen uitgaven 
voorafgaand de aanvang van de tentoonstelling en genereren 
pas middelen na de opening. Daar tentoonstellingen over 
verschillende jaren heen lopen was het onmogelijk om deze 

basisopdracht te vervullen binnen de ESR-regels. In 2015 
werken we nauw samen met de inspectie van financiën om 
een uitzondering op de ESR-regels te verkrijgen voor tijdelijke 
tentoonstellingen. 
Het resultaat is positief. Samen met de 3 andere musea 
verkregen de KMSKB een uitzondering. Na een risicoanalyse 
stelden we een minimum bufferkrediet/rollend fonds vast van 
600.000 euro. (Bij de andere federale musea is dat 400.000 
euro.)

 

 Inkomsten en uitgaven (in K€)

51 

50 

2 Inclusief Fond Goldschmidt
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 Opdeling van de inkomsten van 2015

 

51 

51 
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 Opdeling van de uitgaven van 2015
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 Personeel

 > Personeelsbestand 2015 (aantal personen)
Onderverdeling in contractuelen en statutairen, volgens niveau

 > Evolutie van het personeelsbestand (aantal personen)
Onderverdeling in contractuelen en statutairen, volgens niveau

 > Personeel ingedeeld volgens gender
 

53 53 
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 > Personeel ingedeeld volgens taalrol

 > Leeftijdspiramide in 2015
Berekening op basis van personeelsleden in dienst op 
31/12/2015

55 

56 

55 55 
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 > Museumshops
 2015 was een absoluut recordjaar wat omzet betreft.
De inkomsten bedroegen in totaal € 2.787.874,–. 
In vergelijking met 2014 betekent dit een omzet stijging van 
€ 587.220,–  of  26,70%.
 > Uitgaven: 
  * Aankopen stock: € 1.367.651,–
  * Personeels- & beheerskosten: € 479.041,–
 De winkels genereerden m.a.w. een netto winst van 
€ 941.182,–. Het omzetverlies als rechtstreeks gevolg van de 
sluiting door de terreurdreiging in november, wordt geschat op 
€ 65.570,– (bij vergelijking met dezelfde periode in 2014).

 Museumshop
 Totale omzet: € 1.003.115,–. Dit stemt overeen met een 
gemiddelde van € 5.05 per betalende bezoeker van de 
musea. Ook hier is een stijging merkbaar in vergelijking met 
voorgaande jaren. 
Naar schatting één op de vier betalende bezoekers verricht 
een aankoop, zodat we het kunnen stellen dat het gemiddelde 
winkelmandje per bezoeker ongeveer 20 euro bedraagt.
Iets meer dan de helft (52.50%) van dit cijfer betreft de aankoop 
van boeken. Het overige deel betreft papierwaren en andere 
merchandising.

 Magritteshop
 Totale omzet € 947.602,–. Hier bedraagt de verhouding 
boeken-merchandising 20/80, waarmee de trend van de 
voorbije jaren wordt voortgezet. 
54% van het aandeel merchandising, of 43% van het 
totaal, is afkomstig van één leverancier, de voornaamste 
concessiehouder wat betreft reproducties van Magritte. Zo 
werd er in totaal voor € 115.000,- aan postkaarten verkocht.
Met deze cijfers in het achterhoofd en in functie van de 
commerciële hiërarchie is in 2015 de inrichting van de 
Magritteshop & de presentatie van het aanbod volledig 
herdacht.

 Expo Chagall
 Tijdens de retrospectieve van Marc Chagall werd 
een afzonderlijk verkooppunt ingericht ter hoogte van de 
tentoonstelling. Hier bedroeg de omzet € 837.157,– of 22% méér 
dan het gezamenlijke cijfer van beide vaste verkooppunten 
(Museumshop & Magritteshop) gedurende dezelfde periode. 
Dit cijfer is als volgt samengesteld: 43% merchandising, 31% 
catalogus, 26% andere boeken.
Hier bedroeg de gemiddelde aankoop per betalende 
bezoeker van de tentoonstelling € 6.34. 
Enkele bestsellers: 7870 catalogi (5615ex FR / 2255 ex NL), 57834 
postkaartjes en maar liefst 3149 exemplaren van de door de 
kunstenaar geïllustreerde uitgave van de Fabels van Jean de la 
Fontaine.

 

 Andere tentoonstellingen
 (N.B.: vermelde aantallen verkochte catalogi zijn steeds 
incl. exemplaren voor pers, bruikleengevers e.d.m.)
 1. Constantin Meunier  (t/m 11 januari)
Verkochte catalogi in tijdens de laatste dagen van de 
tentoonstelling in 2015: 281ex FR en 182ex NL. Dit brengt het 
totale aantal op 486ex NL en 782ex FR.
 2. Jean Dypréau - peintures partagées (t/m 8 maar)
Verkochte catalogi in 2015: 11ex.
 3. Portaels en de roep van de Oriënt (10 februari - 31 mei)
Ter gelegenheid van deze dossiertentoonstelling verscheen 
een publicatie in de reeks cahiers van de Musea ( #17). Totale 
verkoop: 294ex FR en 177ex NL.
 4. Gao Xingjian (2 februari - …)
Sinds de opening van de aan hem gewijde zaal, behoren 
de literaire werken van Gao Xingjian, net als enkele van zijn 
kunstboeken tot het vaste gamma van de Museumshop. N.a.v. 
de ontmoeting met de kunstenaar op 29 september werd 
eveneens een signeersessie met de kunstenaar georganiseerd.
 5. Critique - crisis - desire
Geen publicatie
 6. Expo 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst
Geen afzonderlijk verkooppunt zoals tijdens de 
voorjaarstentoonstelling, maar wel in een ruim aanbod 
kunstmonografieën en literatuur rond de maatschappelijke 
thema’s die in de expo aan bod komen in de Museumshop. 
 

 Totale verkoop catalogi in 2015 
 FR 421ex / GB 259ex / NL 112ex. 
Met inbegrip van de verkochte merchandising & randliteratuur 
met een rechtstreekse link naar de expo, komt het totaal op 
€ 55.678,– hetzij 17% van de totale omzet Museumshop in die 
periode. 
 Voor de volledige periode van de tentoonstelling (t/m 
24 januari 2016) zijn de cijfers als volgt: catalogus FR 512ex / GB 
283ex / NL 128ex. Omzet € 68.118,–.

 Eigen publicaties
 Naast de catalogus van de expo Portaels, verschenen In 
de reeks ‘cahiers’ drie nieuwe nummers: 
 1. Cahier # 16 The Fall of the rebel Angels (publicatie 
december 2014)
Verkoop in 2015: 268ex (ééntalig)
 2. Cahier #18 Rembrandt Portret van Nicolaas Van   
Bambeeck
Totale verkoop 99ex FR en 72ex NL 
 3. Cahier #19 An American Connection
Totale verkoop  132ex FR / 35ex NL / 84ex GB
 Tot slot verschenen in 2015 de proceedings van het 
colloquium Animateur d’art, dat werd gehouden in 2012. totaal 
verkoop 54ex.

55 
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 >  Educateam
 

 83.371 bezoekers kwamen met een voorafgaandelijke 
boeking via de dienst reserveringen.
 

 µBezoek met gids
 Ongeveer 2/3 van deze bezoekers koos voor een 
bezoek mét gids, 1/3 maakte een reservering voor een vrij 
bezoek.

 
 
 Boekingen
 De onderstaande tabel geeft weer dat de 
reservatiedienst in totaal 3.450 boekingen maakte in 
2015. Dit houdt in dat onze reservatiedienst gemiddeld 15 
(definitieve) boekingen per dag afhandelde (registratie in het 
boekingssysteem) voor groepen.

 Activiteiten Educateam voor individuele bezoekers
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 Educateam / Museum op Maat (MOM/MSM)
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Gidsprestaties 2015 
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 Aantal bezoekers met reservatie per museum
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 Totaal aantal bezoekers per museum
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 >  Bibliotheek
 Bezoekers Bibliotheek en Archieven
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 >  Pers
 Persartikels

 

61 
 

7.1.2 PERSARTIKELS 
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 >  Nocturnes
 Nocturnes Magritte Museum
12.01.15 Nocturne CWT Meetings en events, 
  650 personen, 6 gidsen
20.04.15 Nocturne ESCP, 85 personen, 4 gidsen
28.05.15 Nocturne VUB, 65 personen, 3 gidsen
02.06.15 Nocturne Foratom, 15 personen, 1 gids
03.06.15 Nocturne Kalahari, 111 personen, 7 gidsen
25.06.15 Nocturne Verhulst, 40 personen, 2 gidsen
02.09.16 Nocturne Boehringer Ingelheim, 
  47 personen, 3 gidsen
15.09.16 AIM Group UZ Leuven, 200 personen, 5 gidsen
18.09.16 Liedekerke, 200 personen, 8 gidsen
25.09.16 URSA, 110 personen, 8 gidsen
08.10.16 Conceptum Communication, 185 personen, 10 
gidsen
14.10.16 Cofely Fabricom, 75 personen, 4 gidsen
12.11.16 Minth, 80 personen, 6 gidsen
10.12.16 EDF Luminus, 25 personen, 1 gids
 TOTAAL: 1.888

 Nocturnes Fin-De-Siècle Museum
23.09.16 Nationale Lotterij, 210 personen, 10 gidsen
 TOTAAL: 210

 Retrospectieve Constantin Meunier
09.01.15 Nocturne BNP ParibasFortis, 
  expo Constantin Meunier, 240 personen, 15 
gidsen
 TOTAAL: 240

 Retrospectieve Marc Chagall
26.02.15 Nocturne TreeTop, 700 personen, 23 gidsen
03.03.15 Nocturne Actalys, 625 personen, 14 gidsen
05.03.15 Nocturne Fondation Chiran, 230 personen, 6 
gidsen
10.03.15 Nocturne De Vrienden van de Musea, 
  350 personen, 14 gidsen
17.03.15 Nocturne CBC Banque, 80 personen, 4 gidsen
19.03.15 Nocturne Robert Walters, 270 personen, 13 
gidsen
24.04.15 Nocturne My micro Invest, 150 personen, 7 
gidsen
29.04.15 Nocturne GSK 19 personen, 1 gids
30.04.15 Nocturne BVPI-ABIP 100 personen, 6 gidsen
06.05.15 Nocturne Sybarius, Jeunes Barreaux, 
  160 personen, 8 gidsen
12.05.15 Nocturne Belfius 100 personen, 5 gidsen
21.05.15 Nocturne First Live Communication, 
  230 personen, 12 gidsen
05.06.15 Nocturne Arts and Travel, Old Master, 
  30 personen, 2 gidsen
10.06.15 Nocturne FostPlus 30 personen, 2 gidsen 

11.06.15 Nocturne GoldWasserExhange, 
  50 personen, 4 gidsen
16.06.15 Nocturne TROParis 200 personen, 6 gidsen
 TOTAAL: 3.324

 Expo 2050. A brief history of the future
16.09.15 Total Gas & Power Belgium, 35 personen, 2 gidsen
17.09.15 TreeTop Asset Management, 
  700 personen, 25 gidsen
22.09.15 De Vrienden van de Musea, 
  200 personen, gidsen via reservatie
07.10.15 FGTB OPIC, 10 personen, 1 gids
22.10.15 Fedrigoni, 90 personen + Audi B
29.10.15 Roland Berger, 25 personen, 1 gids
10.12.15 Ville de Bxl – cellule Eco, 40 personen, 2 gidsen
 TOTAAL: 1.100

 Nocturnes zonder gids
26.03.15 Nocturne Ficofi, 160 personen
12.10.15 British Chamber of Commerce, 45 personen
15.12.15 De Vrienden, eindejaarsreceptie, 50 personen
 TOTAAL: 255

 Colloquia, interne evenementen en persconferenties 
23.02.15 Bezoek van Koningin Paola samen met Jan Fabre 
26.02.15 Persconferentie Marc Chagall, 45 personen 
27.02.15 Vernissage Marc Chagall, 450 personen
12.03.15 Ontbijt debat en bezoek Marc Chagall, 
  Cercle de Lorraine, 45 personen, 3 gidsen 
16-17.04.15 Symposium «Critique et Crisis» 50 personen 
18.05.15 Bezoek Spaanse minister van Cultuur, 
  6 personen, Marc Chagall, 1 gids
23.06.15 Colloquium Worldline, 50 personen, 
  3 gidsen en MMM -dag via reservatiedienst
29.06.15 Bezoek echtgenote Eerste Minister van China, 
  30 personen, 1 gids, OM
10.09.15 Persconferentie en vernissage expo 2050, 
  40 + 300 personen
27.09.15 Colloquium Audi B – Jacques Roisin, 50 personen
13.10.16 Projectie zaal MMM, Directie Comité, 
  Vriendenvereniging
25.10.15 Mr. Pettiaux, colloquium Audi B + MMM, 80 personen
 TOTAAL: 1146
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 Algemeen

 >  Magritte Museum
 Institutionele partners
 > GDF Suez (eerste Mecenaat medeoprichter)
 > Stichting Magritte
 > BELSPO
 > Regie der gebouwen

 Structurele partners 
 > Visit.brussels 
 > Toerisme Vlaanderen
 > Wallonie-Bruxelles Tourisme
 > Thalys

 > Fin-de-Siècle
  Museum
 Institutionele partners
 > BELSPO
 > Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 > Regie der gebouwen
 > .be

 Structurele partners
 > De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
 > De Koninklijke Bibliotheek van België
 > Belfius
 > Het koninklijk theater De Munt
 > Het Koninklijk Belgisch Filmarchief
 > De Vrije Universiteit Brussel
 > De Bibliotheca Wittockiana
 > Koning Boudewijnstichting

 In samenwerking met
 > Visit.brussels 
 > Toerisme Vlaanderen
 > Wallonie-Bruxelles Tourisme

 >  Retrospectieve
  Constantin Meunier 
  19.11.2014 > 11.01.2015
 Institutionele partners
 > BELSPO
 > .Be

 Andere partnerships
 > Visit.brussels
 > Wallonie Bruxelles Tourisme
 > Toerisme Vlaanderen 
 > Brusselse museumraad
 > Thalys
 > B-Dagtrip
 > Vrienden van de 
 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

 >  Portaels en de roep
  van de Oriënt
  (1841-1847) 
  10.02 > 31.05.2015
 Tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met
 > De Koninklijke Bibliotheek van België
 > Collectie Stadsbestuur Vilvoorde  
 > Letterenhuis Antwerpen 
 > Collectie van het kasteel van Ussé 
 > Stedelijke Musea van Mechelen 
 > Museum van Elsene

8

PARTNERS
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 >  Retrospectieve
  Marc Chagall
  28.02 > 28.06.2015
 Tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met
 > Palazzo reale de Milan
 > 24 ORE
 > Arthemisia Group
 > GAmm Giunti

 Tentoonstelling gesteund door
 > Visit Brussels
 > Toerisme Vlaanderen
 > Wallonie Bruxelles Tourisme
 > Brusselse museumraad
 > Ambassade van Wit-Rusland in België

 >  2050. Een korte
   geschiedenis van
  de toekomst
  11.09.2015 >
  24.01.2016
 Tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met
 > Het Louvre Museum
 > Naturhistorisches Museum van Wenen 
 > Trideus (in samenwerking met Alph Studios)
 > Nationale Hogeschool voor Visuele Kunsten 
 van Ter Kameren (Brussel) 
 > Institut d’études européennes 
 (Université Libre de Bruxelles)

 Tentoonstelling gesteund door
 > Visit.Brussels
 > Toerisme Vlaanderen
 > Wallonie Bruxelles Tourisme
 > Brusselse museumraad
 > Cinematek
 > Flagey
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 Vriendenvereniging

 >  Vrijwilligers kmskb
  
 Totaal aantal vrijwilligers
95, dus +/- 24.200 werkuren (bureau Vrienden, onthaal, winkel, 
bibliotheek, archieven, vertalingen, digitaal museum…)

 Kosten van de vrijwilligers 
die door de Vrienden van de Musea worden gedragen 
80% van het salaris van de hoofdvrijwiliger + verzekeringen + 
terugbetaling van transportkosten + cadeaus + opleidingen = 
43.154 €

 Evenementen georganiseerd voor de vrijwilligers
02.03.15 informatievergadering van de vrijwilligers met
  de vertegenwoordigers van de musea, bezoek aan
  de retrospectieve van ‘Chagall’ en lunch
14.09.15 informatievergadering van de vrijwilligers met de 
  vertegenwoordigers van de musea, bezoek 
  Expo 2050, Een korte geschiedenis van de 
  toekomst en lunch.
15.12.15 eindejaarsreceptie voor de vrijwilligers, toespraak
  van de Algemeen Directeur en van de Voorzitter van
  de Vrienden.

 >  Vrienden van 
  de kmskb
 Aantal leden
3054 (eind december 2015) 

 Evenementen
Georganiseerd voor de vrienden: 9 
 > Nocturne Chagall – 400 vrienden aanwezig
 > AG des Amis 
 > VIP bezoek retrospectieve Marc Chagall
 80 VIP’s aanwezig
 > Rondleiding van Art Brussels
 20 Vrienden aanwezig
 > Bezoek aan de Ateliers van De Munt
 30 Vrienden aanwezig
 > Pré-generale repetitie van Rachmaninov – Troïka
 25 Vrienden aanwezig
 > Thematische rondleiding « De zeven hoofdzonden »
 15 Vrienden aanwezig 
 >  Nocturne 2050 – 200 Vrienden aanwezig
 > Bezoek van de expo « Behind the Numbers»
 2x20 vrienden aanwezig

 > Yoga in de Gaozaal– 5 Vrienden aanwezig
 > Thematische rondleiding « Zijn en schijn » 
 15 Vrienden aanwezig

 Reizen
 > Aantal reizen en excursies georganiseerd voor 
 de Vrienden: 16 
 > Aantal deelnemers: 456 Vrienden
 > Commissie voor de Vrienden: 11.544,67 €

 Communicatie
 > boekje van de Vrienden – Lente/zomer 
 (1900 verzendingen)
 > 1 boekje van de Vrienden – Herfst/winter 
  (2000 verzendingen) met het programma van 
 Midis du Cinéma  
 > 6 digitale nieuwsbrieven
 > Site www.becomeafriend.be 
 > Facebook becomeafriend: 1 à 2 posts per week

 SCHENKINGEN AAN HET MUSEUM (230.011,-€)
 > Aankoop van een kunstwerk van 
 David Altmejd: 111.442,8 € 
 > Publicatie Museum in een notendop 'Old Masters'   
 19.000€
 > Inrichting van de Gaozaal (banken en tapijten) 
 41.445,10€ 
 > Fonds Boël aan Educateam (project Free Guide): 10.000€
 > Gratis rondleidingen voor Expo 2050. Een korte 
 geschiedenis van de toekomst
 voor 100 klassen: 15.000 € 
 > Kosten van de vrijwilligers die door 
 de Vrienden van de Musea worden gedragen: 43.154 €
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 Mecenaat en 
 sponsoring

 >  Sponsoring 
  subsidies en
  partnerships 
 Educateam heeft zijn projecten en activiteiten kunnen 
organiseren mede dankzij de steun van:

> De Franse Gemeenschap (departement erfgoed en 
beeldende kunsten)
> FIPI (Fonds d’Impulsion Pour l’Immigration)
> GDF Suez Foundation
> OCMW van de  Stad Brussel
> Ministerie van Toerisme van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest voor de opleiding van doofstomme gidsen
> Partnerships en ontmoetingen met professionals van 
socio-culturele wereld en de musea
> Het partnership met het Huis van de Kennis van de 
beweging ATD quart monde
> ARTICLE 27 

Magritte Museum (MMM)
Mecenaat:

> GDF Suez (Mecenaat en stichtend lid)
Sponsors:

> Farrow & Ball
> TAKIYA
> Samsung
> JCDecaux
> BabyBjörn

Fin de Siècle Museum (MFDS)
Mecenaten:
 > Baron & Baronne Gillion Crowet
Sponsors:
 > De Nationale Loterij
 > Petercam
 > Tevean
 Media Sponsors:
 > Arte Belgique
 > La Première
 > Musique 3

Retrospectieve Constantin Meunier 
19/11/2014 > 11.01.2015

Sponsors:
 > TreeTop Asset Management 
 > Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 > Bernheim stichting

Portaels en de roep van de Oriënt (1841-1847) 
10.02 > 31.05.2015

Tentoonstelling gesteund door:
 > Fondation Bernheim 
 > Belspo 
 > Universiteit Gent
 > Koning Boudewijnstichting

Retrospectieve Marc Chagall 
28.02 > 28.06.2015

Tentoonstelling gesteund door:
 > TreeTop Asset Management 
 > Bernheim stichting

 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst 
 11.09.2015 > 24.01.2016
Tentoonstelling gesteund door:
 > Engie
 > TreeTop
 > Nationale Loterij
 > Eeckman
 > Belspo

 >  Nationale Loterij 
De Nationale Loterij heeft dit jaar de retrospectieve van Marc 
Chagall gesponsord (28.02 > 28.06.2015)

 >  BELSPO
De Programmatorische federale Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid steunt elk jaar de tentoonstellingen en de 
activiteiten georganiseerd door de KMSKB.
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 >  Media en andere
  partners  
 Magritte Museum (MMM)
Media Partners:
 > RTBF
 > Arte Belgique
 > De Standaard
 > La Libre Belgique 
 > Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV)
 > TvBrussel
 > Knack
 > Le Vif
 > Klara
 > France Culture
 > France 3 Nord Pas-de-Calais
 > Le Figaro Magazine
 In samenwerking met:
 > Fnac
 > MIVB
 > B-Dagtrips
 > Brussel stad
 > Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 > Radisson Hotel
 > Hotel Amigo
 > Sotheby’s
 > Eurostar
 > Brusselse Museumraad
 > .be

 Fin-de-Siècle Museum (MFDS)
Media Partners:
 > La Libre Belgique 
 > Knack
 > Le Vif
 > Klara
 > Cobra
 > Metro
 > Agenda
Met de steun van:
 > Perrier-Joët
 > Thalys
 > Eurostar
 > Villo
 > Le réseau Art Nouveau
 > Les Amis des Musées royaux des 
 Beaux-Arts de Belgique

Retrospectieve Constantin Meunier 
 19/11/2014 > 11.01.2015
Media partners:
 > La Libre Belgique 
 > Arte Belgique
 > La Première 
 > Musiq’3
 > Klara 
 > Cobra
 > Le Vif 
 > Knack 

Retrospectieve Marc Chagall 
28.02 > 28.06.2015

Tentoonstelling georganiseerd met de steun van:
 > La Première
 > Musiq’3
 > La Trois
 > De Standaard
 > Le Soir
 > Klara 
 > Cobra
 > Le Vif 
 > Knack

 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst 
 11.09.2015 > 24.01.2016
Tentoonstelling georganiseerd met de steun van:
 > La Première
 > Musiq’3
 > La Trois
 > De Standaard
 > Le Soir
 > Klara 
 > Canvas
 > Le Vif 
 > Knack
 > H-Art
 > artnet
Tentoonstelling georganiseerd met de steun van:
 > Editions Fayard
 > Fabriano
 > Quinzaine numérique de la 
 Fédération Wallonie-Bruxelles 
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Archief voor Hedendaagse Kunst in België     AHKB

Archieven van de Koninklijke Musea van België     AKMSKB

Algemeen Rijksarchief       ARA

Koninklijke Bibliotheek van België      KBR

Studie en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij  CEGES

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief      KBF

Federale Wetenschappelijke Instellingen     FWI

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur    FUNDP

Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique     IASB

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen    KBIN

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium     KIK

Koninklijk Meteorologisch Instituut      KMI

Katholieke Universiteit Leuven      KU Leuven

Constantin Meunier Museum       MCM

Muziekinstrumentenmuseum      MIM

Magritte Museum        MMM

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika     KMMA

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis     KMKG

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België    KMSKB

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie    RKB

Federale Overheidsdienst       FOD

Federale en Programmatorische Overheidsdiensten    FPO

Université catholique de Louvain      UCL

Université de Liège       ULg

Université Libre de Bruxelles       ULB

Universiteit Antwerpen       UA

Universiteit Gent        UGent

Vrije Universiteit Brussel       VUB

LIJST VAN 
AFKORTINGEN
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