
Het van 1884 tot 1890 naar een ontwerp van Jean-Jacques Winders en Frans Van Dijk gebouwde Museum voor Schone kunsten



Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
(KMSKA) werd van 1884 tot 1890 naar een ontwerp van 
architecten Jean-Jacques Winders en Frans Van Dijk 
gebouwd. Het werd meerdere keren aangepast en 
gerenoveerd, onder meer voor de grote Rubenstentoon-
stelling in 1977, en onderging van 2011 tot 2022 een 
grondige renovatie en uitbreiding — in feite inbreiding — 
naar een ontwerp van Kaan architecten.  
Op 24 september 2022 ging het weer open voor een zeer 
talrijk publiek. De werken hadden ongeveer honderd 
miljoen euro gekost. 

Voortaan verloopt de ingang tot het museum via de 
kelders, en via wat Chris Goossens in een lezersbrief in De 
Standaard van 4 januari 2023 terecht en beeldrijk een 
kattenluikje noemt. Architecturaal is het een kwakkel, die 
de kwaliteiten van het museum miskent, zoals dat door 
Winders en Van Dijk bijna 140 jaar geleden ontworpen is. 

Het gebouw spreekt nochtans klare taal. De belangrijkste 
boodschap is de bijna heilige verering van en de trots op 
de Kunst. Daarvoor hebben de architecten een tempel 
gebouwd. Een tweede belangrijke boodschap is de 
maatschappelijke dimensie. Na de Franse revolutie kwam 
Kunst in openbaar bezit, en werden openbare musea 
opgericht (Parijs 1793, Gent 1789, Antwerpen 1810...), 
die de private collecties van de Kerk, de adel en de rijkere 
burgerij vervingen. 

Kunst kwam in een openbaar gebouw, dat zo ruim 
mogelijk toegankelijk moest zijn. De plechtige ingang van 
het museum, met de trappen en de zuilen, geeft vorm aan 
de trots en aan de ruime toegankelijkheid — zelfs al 
beoogde men in de late negentiende eeuw, toen het 
Antwerpse museum werd gebouwd, niet zozeer het volk 
dan wel de groeiende en zelfzekere burgerij. De ingang 
van het museum, via de trappen en de zuilen, is dus een 
essentieel kenmerk van het gebouw, dat intussen een 
monument is geworden.

Het voorstel hierna vertrekt van volgende principes: 

 - een gebouw is meer dan een verzameling stenen. Het 
kan geoorloofd of zelfs nuttig zijn aan de stenen van een 
gebouw te raken, om zijn krachtlijnen te bestendigen; 

 - de universele toegankelijkheid van een openbaar 
gebouw veronderstelt dat al het mogelijke wordt gedaan 
opdat iedereen, ongeacht de leeftijd of de handicap, op 
een gelijke manier het gebouw kan betreden. 

In dit geval betekent dat, dat iedereen, ook in een 
rolstoel, of met een rollator, een wandelstok of slepende 
voeten, of met een kinderwagen (buggy) langs de 
hoofdingang het museum kan betreden, ook als daar een 
aantal aanpassingen voor nodig zijn. 

Eén van de mogelijkheden — er zijn er zeker andere — 
bestaat erin op enige afstand voor het museum een lift-
toren te bouwen, die de bezoeker voor wie de trappen te 
moeilijk zijn, tot op het niveau van de ingang brengt. Op 
die hoogte aangekomen gebruikt de bezoeker een 
loopbrug die naar het toegangs-bordes leidt. Deze 
toevoeging laat het gebouw intact, en verstoort het beeld 
veel minder dan de huidige party-tenten dat doen. 

Bijkomende mogelijkheden — maar niet meer dan 
suggesties — zijn de toren uit te voeren als sokkel van 
een nog te creëren beeld, dat bijvoorbeeld de bewoners 
van het Congolees dorp van de Antwerpse wereldtentoon-
stelling van 1894 in herinnering brengt. [Het Congolees 
dorp lag overigens vlak voor het museum.] 
En misschien bestaat er interesse bij de betrokkenen, 
waaronder de kunstenares Cristina Iglesias, om het 
geheel van de mooie fontein (2006) en de toegang samen 
anders in te richten. 

Let wel: dit is geen architecturaal ontwerp.  
Het is niet meer dan een schets die toont wat mogelijk is.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20230103_98016068


INGANG

entrée

Entrance

EINGANG De gevel van het Museum voor Schone Kunsten schreeuwt het 
uit: 
"Hier is de ingang !" 

Toch werd de ingang naar de kelderverdieping verhuisd, via 
het zogenaamde kattenluikje.  

Omdat dat kleine deurtje architecturaal niet opgewassen is 
tegen de majestueuze trappen en zuilen, staan er hekken, 
bordjes, strandvlaggen en party-tenten. 
Bij gelegenheid wordt dit chaotische beeld vervolledigd door 
een autocar die in het perspectief van het museum staat.



Het mozaïek bovenaan de trappen, achter en  
tussen de zuilen, werd in opdracht van het KMSKA  

tussen 2017 en 2021 door Marie Zolamian gecreëerd. 
Zowel de kunstenares als het museum noemen  

het werk een welkomsttapijt.



lift voor bezoekers met rolstoelen, rollators, 
kinderwagens of lastige voeten

Eén van de mogelijkheden bestaat erin een lift-toren te bouwen  
die middels een voetgangersbrug met het museum verbonden is. 
Dit is geen architectuurtekening, enkel een principe-schema.



Variante. 
Dit is geen architectuurtekening, enkel een principe-schema.

lift voor bezoekers met rolstoelen, rollators, 
kinderwagens of lastige voeten



Dit is geen architectuurtekening, enkel een principe-schema.



Voorbeelden van voetgangers- (en fietsers-) 
bruggen, weliswaar van een (veel) groter 
formaat.



De bestaande materialen kunnen de materiaalkeuze  
van de toegangslift en -brug inspireren. 

(maar dat is niets meer dan een suggestie)


