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De kogel is door de kerk. De collectie mderne kunst van het KMSKB gaat terug naar de 
Musea voor Schone Kunsten op de Kunstberg. Dat heeft staatssecretaris voor 
Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) beslist. De musea reageren afwachtend: “De 
werken moeten nog starten, en er is nog altijd geen budget of timing.” 
 
De collectie van moderne kunst zal er komen in het Museum voor Schone Kunsten, op 
de Kunstberg in Brussel. “Daar is 3000m² voorhanden, die ruimte gaan we renoveren”, 
zegt Sleurs. “Het is van bij aanvang al mijn bedoeling om de collectie Moderne en 
Hedendaagse Kunst samen te houden, en dat kan op die locatie. Dat zal iedereen ten 
goede komen, Brusselaars, Belgen en de internationale gemeenschap.” Sleurs 
benadrukt ook dat het Fin-de-Sièclemuseum, in tegenstelling tot eerdere berichten, 
niet zal moeten wijken voor de collectie Moderne Kunst. 

Asbest De musea voor Schone Kunsten bevestigen dat er duizenden vierkante meters 
onbenut zijn in het gebouw op de Kunstberg. “Dat deel van het gebouw is al tientallen 
jaren gesloten omdat er asbest verwijderd moet worden. Die werken moeten nog 
starten, maar er is nog geen budgettaire analyse gemaakt en er is nog geen duidelijke 
timing”, bevestigt Colette Janssen van de Musea voor Schone Kunsten. 

Die lange termijnplanning baart de musea duidelijk zorgen. “Er is nu duidelijkheid waar 
de collectie komt, maar wanneer gaan we de kunstwerken aan het publiek tentoon 
kunnen stellen? Ik hoop dat het geen project op lange termijn wordt, maar ik vrees 
ervoor”, zegt Janssen. 

Ook Sleurs zelf wil zich niet vastpinnen op een timing. “Da’s altijd moeilijk. Binnen de 
regering en de Regier der Gebouwen worden nog de nodige fondsen gezorgd. Ik pin 
mij liever niet vast op een timing, maar ik hoop de renovatie nog op gang te trekken 
tijdens mijn legislatuur.” 

Ceci n’est pas un musée Dat de collectie moderne kunst niet naar de recent 
aangekochte Citroëngarage gaat, werd vorig jaar al duidelijk. Een droom van de 
Brusselse minister-president Rudi Vervoort, een nachtmerrie voor staatssecretaris 
Sleurs. 



“Ik ben daar van bij het begin duidelijk in geweest. Ik ga geen collectie uitlenen die 
perfect kan worden tentoongesteld in de Musea voor Schone Kunsten, om die collectie 
dan onder te brengen in een garage. Een garage is geen museum. Het gebouw is 
totaal ongeschikt als museum. Ceci n’est pas un musée” zegt Sleurs aan FM Brussel. 

Voorlopig blijft onduidelijk welke collectie er dan wel in de Citroëngarage tentoon 
gesteld zal worden. Het Gewest wil een beroep doen op privécollecties, of op stukken 
uit de kunstverzamelingen van Belfius of Proximus. 

Vanderborghtgebouw Donderdag lekte in La Libre Belgique uit dat de stad Brussel het 
Vanderborghtgebouw zou willen verkopen. Vorig jaar was nog afgesproken dat de 
collectie Moderne Kunst naar daar zou verhuizen. Nu lijkt ook dat gebouw een lege 
doos geworden 

Lees meer 

•   09/12/2014 ‘Fin-de-Siècle moet weg, geen moderne kunst naar Citroën’ 
•   25/03/2015 Moderne én hedendaagse kunst in Citroëngebouw 
•   12/03/2015 Brussels Gewest koopt Citroëngarage aan 
•   13/03/2015 Citroëndossier: 'Amateuristische aanpak van Vervoort' 
	  


