
 

Brussel, 19 mei 2020 

Klavertje vier: kies je favoriete kunstwerk  
uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)! 

 

Beste mevrouw,  

Beste heer, 

 

Hartelijk dank voor de vele positieve antwoorden die we kregen bij de lancering van het project 

‘Klavertje Vier, kies je favoriete kunstwerk’. Dank ook om, ondanks jullie drukke agenda, dit mogelijk 

te maken. Een van de vele reacties: « Cela a été l'occasion d'un chouette échange, les résidents voyaient 

très bien les peintures sur la tablette, cela a permis de leur changer les idées et ils ont apprécié de donner 

leur avis ».  

 

De binnengekomen antwoorden gaven een ‘nek-aan-nek’ race aan tussen het schilderij naar Pieter 

Breugel de Oude, de val van Icarus en dat van Jean Brusselmans, het strand. Uiteindelijk werd het pleit 

gewonnen door Jean Brusselmans. De deelnemende woonzorgcentra krijgen binnenkort een 

uitvergrote versie van een kopie van dit kunstwerk. 

 

Deze week kiezen we voor het thema bloemen.  

Over twee weken hebben we het over huisdieren. 

Jullie mogen jullie favoriete keuzen doorsturen naar het adres van museesurmesure@fine-arts-

museum.be en dit voor 5 juni. 
 

Voor zij die het project nog niet kennen: 

Met het project ‘Klavertje Vier, kies je favoriete kunstwerk’ stellen we (geheel vrijblijvend), 

tweewekelijks op woensdag vier werken voor uit onze collectie, rond één thema. We kiezen voor 

alledaagse en vreugdevolle onderwerpen. Want kleur, licht en hoop zijn belangrijke bakens in deze 

donkere periode. We sturen deze brief via mail en via de post. 

De vier kunstwerken worden getoond op een A4 formaat (zie bijlage). U kan de kunstwerken tonen op 

een ipad, of afdrukken, of ophangen in de gang, of tonen bij de maaltijd… De bewoners (maar eventueel 

ook het verzorgend personeel en/of de vrijwilligers) kiezen hun favoriete werk uit. Het werk dat het 

meest succes heeft, kunnen jullie doormailen naar museesurmesure@fine-arts-museum.be. De 

deelnemende woonzorgcentra krijgen een uitvergrote versie van het favoriete kunstwerk van de week. 

 
Hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet.  
Verzorg jullie goed. 
 
Isabel Vermote, Marie-Suzanne Gilleman, Laure Mortaignie en de gidsenploeg van ‘Museum op Maat’. 
museumopmaat@fine-arts-museum.be  
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
Museumstraat 9 Rue du Musée 
B-1000 Brussels  
02/508.3348 - https://www.fine-arts-museum.be/nl/educatie 
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Rachel Ruysch 
Stilleven met bloemenruiker en pruimen, olieverf op 
doek, 92 x 70, 1704  

 
Alfred Stevens 
Herfstbloemen, olieverf op doek, 74,5 x 55, 1867 

 
James Ensor 
Bloemen en Chinese vazen, olieverf op doek, 100 x 
80, 1896 

 
Rik Wouters 
Kunstbloemen, olieverf op doek, 100 x 95, (1913) 

 


