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I Ontstaansgeschiedenis

Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) is het oudste kunstmuseum van België. Het 
werd op het einde van de 18de eeuw opgericht nadat onder het Oostenrijks en Frans bewind 
tal van kerken en kloosters waren afgeschaft. Hierdoor verloor een omvangrijk kunstpatrimo-
nium zijn oorspronkelijke bestemming. Nadat verschillende werken waren in beslag genomen 
en verkocht, bleef er een collectie van ongeveer 220 schilderijen en enkele beelden over. 
Hiervoor richtte de Franse overheid in 1797 het Musée du Département de l’Escaut op, met de 
bedoeling dit kunstpatrimonium te bewaren en publiek toegankelijk te maken. Aanvankelijk 
werd de collectie ondergebracht in de lokalen van de gewezen Baudelo-abdij. In 1802 werd ze 
opengesteld in de voormalige Sint-Pieterskerk. In 1811 vond het museum – dat inmiddels een 
stedelijk museum was geworden – een onderkomen in de Stedelijke Academie. Daar zou het 
blijven tot 1904.
In de loop van de 19de eeuw groeide de kerncollectie van het museum geleidelijk aan door 
aankopen van de stad, schenkingen en legaten. Rond het museum kwam een actief museum-
leven tot ontwikkeling. Op het einde van de 19de eeuw werd besloten een nieuw museum te 
bouwen. Dit gebeurde onder meer op initiatief van De Vriendenvereniging, die in 1897 werd 
opgericht. Deze vereniging bestaat nog steeds en is de oudste van het land. Haar stichter, 
Fernand Scribe (1851–1913), was de drijvende kracht achter grote collectie-uitbreidingen rond 
1900. Hij stimuleerde ook de bouw van het nieuwe museumgebouw. Vele van de belangrijkste 
stukken in de verzameling werden in de eerste helft van de 20ste eeuw door De Vrienden 
gekocht. De vereniging verwierf vooral oude meesters, het aankoopbeleid van de stad was 
vooral gefocust op eigentijdse kunst. De aankopen van moderne strekkingen gebeurden 
evenwel met enige vertraging en bleven, op enkele uitzonderingen na, beperkt tot de nationale 
context. Ook de belangrijkste persoonlijke giften en legaten kwamen uit die hoek.
Een museum draagt gewoonlijk de stempel van de grote verzamelaars die hun werken aan de 
gemeenschap schenken. Zo vindt men in het MSK voor een groot deel de uitdrukking van de 
verzamelstijl van Fernand Scribe, voorzitter van de vereniging, die in 1913 zijn hele collectie aan 
de stad legateerde. Een andere grote weldoener van het museum was Georges Hulin de Loo 
(1862–1945), hoogleraar te Gent. Hij schonk verscheidene werken, maar hij is vooral belang-
rijk omdat hij, toen er grote collecties in veilingen werden geliquideerd, de stad tot enkele 
aankopen adviseerde die sindsdien het uitzicht van het museum zijn blijven bepalen.
De collectie geeft op de eerste plaats een rijk beeld van de Vlaamse kunst van de middel-
eeuwen tot de eerste helft van de 20ste eeuw. In die zin verschilt het museum weinig van de 
vele stedelijke musea in de historische centra van Europa. Het MSK weerspiegelt echter ook 
de belangstelling van een kunstminnende Gentse burgerij, die bij uitstek eclectisch was inge-
steld en verder keek dan de landsgrenzen, zij het nogal eenzijdig in Franse richting. Vandaag 
gebeurt de uitbreiding van de collectie niet meer aan hetzelfde tempo als ca. 1900, toen er 
een wederzijdse stimulans scheen uit te gaan van de generositeit van de schenkers en de 
financiële inspanningen van de overheid. De collectievorming blijft nochtans essentieel voor 
het museum.
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II Kerncollectie:  
 beschrijving en presentatie

 Beschrijving van de kerncollectie
 — middeleeuwse schilderkunst (Puccio di Simone, 

Gerard Horenbout, omgeving van Rogier van der 
Weyden)

 — Jheronimus Bosch
 — middeleeuwse (laatgotische) beeldhouwkunst
 — religieuze schilderkunst in de 16de eeuw 

(Maerten van Heemskerck, Maarten de Vos)
 — profane schilderkunst in de 16de eeuw (Pieter 

II Brueghel, Marinus van Reymerswaele, Jacopo 
Tintoretto, Meester van de Magdalena Mansi)

 — religieuze schilderkunst in de 17de eeuw: 
Zuidelijke Nederlanden (Jacob Jordaens, Peter 
Paul Rubens)

 — profane schilderkunst in de 17de eeuw: 
Zuidelijke Nederlanden (Peeter Boel, Philippe 
de Champaigne, Lodewijk de Vadder, Cornelis 
de Vos, Jan Fijt, Cornelis Norbertus Gijsbrechts, 
Theodoor Rombouts, Daniël Seghers, Frans 
Snijders, Anthony van Dyck)

 — profane schilderkunst in de 17de eeuw: 
Noordelijke Nederlanden (Hendrik Andriessen, 
Pieter de Bloot, Cornelis de Heem, Aelbert Cuyp, 
Frans Hals, Willem Claesz. Heda, Roelant Savery, 
AE van Rabel)

 — de 18de eeuw (William Hogarth, Petrus Johannes 
van Reysschoot)

 — neoclassicisme in België (Joseph-François Ducq, 
François-Joseph Navez, Joseph Paelinck, Joseph 
Benoît Suvée, Josse-Sébastien Van den Abeele)

 — romantiek en realisme in Frankrijk (Camille 
Corot, Gustave Courbet, Charles-François 
Daubigny, Honoré Daumier, Théodore Géricault, 
Théodore Rousseau)

 — romantiek en realisme in België (Hippolyte 
Boulenger, Xavier De Cock, Théodore Fourmois, 
Franz Verhas)

 — Les Vingt en La Libre Esthétique (George 
Hendrik Breitner, Henri Evenepoel, Jan Toorop, 
Guillaume Vogels)

 — naturalisme en impressionisme (Emile Claus, 
Leon De Smet, Léon Frederic, James Guthrie, 
Henri Le Sidaner)

 — monumentale beeldhouwkunst (Jef Lambeaux, 
Auguste Rodin, Constantin Meunier)

 — symbolisme (Fernand Khnopff, Léon Frederic, 
Léon Spilliaert, Alfred Stevens)

 — Paul De Vigne (monografisch)
 — James Ensor (monografisch: schilderijen, 

volledig grafisch oeuvre, tekeningen)
 — George Minne (monografisch: beelden, teke-

ningen, boekkunst)
 — Théo Van Rysselberghe (monografisch: schilde-

rijen, grafiek, tekeningen, boekkunst)
 — de eerste groep van Sint-Martens-Latem 

(Valerius De Saedeleer, Albert Servaes, Gustave 
Van de Woestyne, Albijn Van den Abeele)

 — Valerius De Saedeleer (monografsich)
 — Gustave Van de Woestyne (monografisch)
 — Belgisch en internationaal expressionisme (Jean 

Brusselmans, Gustave De Smet, Erich Heckel, 
Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, 
Wilhelm Lehmbruck, C.R.W. Nevinson, Constant 
Permeke, Christian Rohlfs, Frits Van den Berghe)

 — Gustave De Smet (monografisch)
 — Frits Van den Berghe (monografisch)
 — abstracte kunst en surrealisme (Paul Delvaux, 

Max Ernst, Pierre-Louis Flouquet, René Magritte, 
Oscar Jespers, Jules Schmalzigaug, Victor 
Servranckx, Georges Vantongerloo)

 — hedendaagse kunst in relatie tot de kern-
collectie (Raoul De Keyser, Simryn Gill, 
Luc Tuymans, Patrick Van Caeckenbergh)

 — prentenkabinet (Jules De Bruycker, Maurice 
Denis, James Ensor, George Minne, Odilon 
Redon, Félicien Rops)

 — secundaire deelcollecties (kunstmedailles, 
18de-eeuwse Brusselse wandtapijten met 
Gentse herkomst, Russische iconen, meubels)

 — precieuze boekenreserve met betrekking tot 
de 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse kunst 
(tentoonstellings- en veilingcatalogi, geïllus-
treerde boeken, historische tijdschriften); 
belangrijke collectiestukken: bibliotheek van 
Victor Servranckx die een belangrijke verzame-
ling over het internationale surrealisme bezat, 
kunstenaarsboeken van Hans Arp en Kurt 
Schwitters, tijdschriften zoals L’Art moderne 
(het persoonlijke exemplaar van Octave Maus), 
Jugend, Pan en Ver Sacrum
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  Presentatie van de kerncollectie
Algemeen gesteld is de presentatie van de vaste collectie van het MSK opgedeeld in twee delen: 
oude kunst en moderne kunst. Er zijn permanent ongeveer 600 collectiestukken tentoonge-
steld op zaal. Sinds 2014 is onder de noemer ‘Het Open museum: herwaardering, ontsluiting 
en actualisatie van de collectie van het Museum voor Schone Kunsten Gent’ een meerjaren-
plan gestart met als doel een aantal deelcollecties te herwaarderen en de presentatie van de 
vaste collectie stapsgewijs te hertekenen. Naast de chronologische lijn worden parallel thema-
tische, associatieve, relationele en interactieve ontmoetingen opgezet die gericht zijn op inten-
sieve participatie van de bezoeker. In dit kader werden vanaf het najaar 2015 de Gouden Eeuw 
Revisited: een curieuze collectie uit de Nederlanden en vanaf het najaar 2016 het Tekenkabinet 
ingericht. De voorlopig laatste fase van de herinstallatie opende in het najaar 2017 met de 
tentoonstelling Van Bosch tot Tuymans. Een van de basisprincipes in deze vernieuwde presen-
taties is de samenwerking tussen het MSK en collecties van derden, zowel museale en insti-
tutionele als stichtingen en private partners, waarbij kwaliteitsvolle stukken voor een langere 
periode in bruikleen worden genomen.
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III Collectievorming

 Beleidsvisie van de verwerving
Al vanaf de oprichting van het MSK werd ernaar gestreefd in de basiscollectie leemtes op te 
vullen of interessante aanvullingen te doen om de museumcollectie te vervolledigen, te inter-
nationaliseren en te verlevendigen. Om het museum sterker te profileren en om de beschikbare 
middelen (lokaal en landelijk) efficiënt te gebruiken, opteert het MSK ook voor de collectie-uit-
breiding via specialisatie voor de kunst van de 19de en vroege 20ste eeuw, hoewel het nooit is 
uitgesloten dat zich een opportuniteit voordoet die buiten de specialisatiegebieden valt.

 Het verwervingsbeleid is toegespitst op vier beleidslijnen:
1 de specialisatie van het museum op de kunst van de 19de en de eerste helft 

van de 20ste eeuw
2 de situering van de Vlaamse en Belgische kunst in een internationale context
3 de aandacht voor kunstwerken op papier, zowel zelfstandige werken als kunstwerken 

in albums en boekvorm
4 de aandacht voor het werk van vrouwelijke kunstenaars

Samen met de partners van de VKC gebruikt het MSK een gezamenlijk collectiebeleidsplan 
waarin de verwerving van collectiestukken met de partnermusea wordt afgestemd.

 Verwervingsbeleid: de procedure
Verwerving door het AGB Kunsten en Design-MSK
Het verzamelbeleid wordt bepaald door de museumdirecteur in samenspraak met het Hoofd 
Collectie en Onderzoek, het Hoofd Tentoonstellingen en de wetenschappelijke medewerkers. 
Aankopen gebeuren deels na prospectie door het museum zelf, en deels op voorstel van 
externen (veilinghuizen, handelaars, privéverzamelaars). De aankopen worden bekrachtigd in 
de Raad van Bestuur van het AGB.

Verwerving door De Vrienden van het Museum
De vereniging speelt een belangrijke ondersteunende rol in het verwervingsbeleid van het 
museum. Aankopen door De Vrienden gebeuren op voorstel van de museumdirecteur in 
samenspraak met het Hoofd Collectie en Onderzoek, het Hoofd Tentoonstellingen en de 
wetenschappelijke medewerkers, en worden bekrachtigd aan de Raad van Bestuur.

 Middelen voor aankopen
Het verwerven van de collectie gebeurt in de eerste plaats door aankoop. Het budget van de 
stad wordt aangevuld met middelen uit de structurele subsidie van het Erfgoeddecreet. Het 
verwerven van sleutel- en topstukken gebeurt in de praktijk op drie manieren:

 — uitzonderlijke subsidie door de Vlaamse Gemeenschap
 — aankoop door de Vlaamse Gemeenschap en depot in het museum
 — aankoop door de Koning Boudewijnstichting en depot in het museum.

Het MSK is enkel geïnteresseerd in de aankoop van een bepaald stuk wanneer het van zeer 
hoge kwaliteit is en een betekenisvolle aanvulling vormt op de bestaande collectie.
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 Eigendom
De collectie is eigendom van de Stad Gent. Alle aanwinsten van de vzw De Vrienden van het 
Museum worden volgens de statuten van deze vereniging automatisch aan de stad geschonken 
(telkens tijdens de algemene vergadering die minstens één keer per jaar plaatsvindt). Daarnaast 
bevinden zich in het museum depots van de Vlaamse Gemeenschap en enkele andere langdu-
rige bruiklenen. Zelf heeft het museum werken in depot in diverse musea in en buiten de stad 
en in openbare gebouwen in de stad en Gentse regio.

 Schenkingen, legaten en bruiklenen
Het MSK onderhoudt een uitstekende relatie met privéverzamelaars, hetgeen in het verdere 
en recente verleden leidde tot belangrijke schenkingen, legaten en bruiklenen. Schenkingen 
en legaten worden enkel aanvaard als zij de collectie van het MSK betekenisvol aanvullen. Ook 
kwalitatief vergelijkbare bruiklenen uit privécollecties worden aanvaard. Het museum moedigt 
bruiklenen aan van stukken die in de collectie passen en leemten vullen; hierbij spelen de 
goede relaties met (inter)nationale kunsthandelaars een belangrijke rol. Schenkingen, legaten 
en bruiklenen die buiten de collectieratio vallen, worden slechts bij hoge uitzondering aanvaard.

 Afspraken met andere musea – Collectiemobiliteit
Momenteel onderzoeken vele musea de mogelijkheden van collectiemobiliteit. Ook voor het 
MSK wordt onderzocht hoe via langdurige depots versterking van de collectie mogelijk is. 
Bepaalde leemten kunnen immers gevuld worden met werken uit de reserves van andere 
musea. Bij collectiemobiliteit kan gedacht worden aan langdurige versterking van de collecties 
met depots uit reserves van andere musea enerzijds, en anderzijds aan kortstondige bruik-
lenen om bepaalde thema’s uit te werken. In geen geval is het de bedoeling werken uit de 
kerncollectie en fragiele werken ‘mobiel’ te maken. Binnen de Gentse musea werden al collec-
tieverschuivingen gerealiseerd. Het MSK werkte concreet samen met het S.M.A.K., Historische 
Huizen, Design museum, MIAT en STAM. Daarnaast pleegt het MSK periodiek overleg over 
collectiemobiliteit met de VKC-partnermusea en Vlaamse en Belgische partnermusea. Tot slot 
stelt het MSK belangrijke stukken ter beschikking voor langdurige bruikleen in musea buiten 
Gent, bv. in het MAS Antwerpen.
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IV Lijst met leemten  
 Opgemaakt in 2008; stand van zaken in 2017

  Oude kunst (voor 1789)
De verzameling oude kunst wordt niet gezien als een statisch gegeven. Er wordt rond deze 
collectie gewerkt, maar gezien de specialisatie van het museum en de afspraken met de 
musea van de VKC zijn aanvullingen niet prioritair. Toch blijft het museum geïnteresseerd 
in aanwinsten wanneer zich kansen voordoen. Dit heeft dan betrekking op werken die bij de 
collectie aansluiten of die een speciale band hebben met Gent.

Voorbeelden
 — Ter gelegenheid van de heropening in 2007 

werden uit het stadhuis en uit de Sint-
Michielskerk stukken teruggenomen uit depot.

 — Voorbeelden van gemiste kansen uit het verleden: 
een Gezicht op het Sint-Pietersplein door David 
Teniers, en een Begrafenis van de heilige Arnoldus 
van Philippe de Champaigne, afkomstig van de 
Gentse Brouwersgilde. Beide werken waren te duur.

Leemten
 — 15de-eeuwse sculptuur (aanvullingen 

van het bestaande ensemble).
 — baroksculptuur: gedeeltelijk verholpen 

door teruggenomen depot in 2007 van 
de Heilige Livinus van Laurent Delvaux

 — 18de eeuw: is over het algemeen zwak in de 
collectie (gezocht wordt: een goed werk van 
Van Reysschoot)
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  Moderne kunst (na 1789)
De opgestelde lijst van leemten is indicatief. Waar kon, zijn concrete werken aangehaald. 
Parallel is er ook aandacht voor tekeningen, grafiek, boekkunst. Deze interesse maakt deel 
uit van de algemene missie van het MSK. Het museum wil zich immers ontwikkelen tot een 
referentiemuseum voor werken op papier van nationale en internationale kunstenaars uit 
de periode 1789-heden. Wat de internationale context betreft: de verwijzing naar de interna-
tionale context, en de buitenlandse kunst die destijds relevant was voor de ontwikkeling in 
België. Werken uit de internationale context worden enkel opgesomd wanneer het haalbare 
opties zijn.

1 Neoclassicisme rond 1800 
Vlaams en Belgische context 

 — François-Joseph Navez: gedeeltelijk verholpen 
door de aankoop in 2003 van De heilige 
Veronica van Binasco, 1816

 — François Vervloet (landschap)
 — Simon Denis (landschap)
 — Gilles-François Closson (landschap)

Internationale context 
 — Rond Jacques-Louis David
 — Bertel Thorvaldson
 — Nazareners

2 Romantiek vanaf 1830 
Vlaams en Belgische context

 — Gustave Wappers
 — Louis Gallait
 — Henri Leys: gedeeltelijk verholpen door 

de langdurige bruikleen sinds 1998 van 
Wandeling buiten de muren, 1854

 — Antoine Wiertz

Internationale context
 — Rond Géricault:
 — Eugène Delacroix (inclusief werken op papier)
 — Adolph von Menzel (inclusief werken op papier)

3 Landschap in de 19de eeuw 
Vlaams en Belgische context 

 — Belgische stadsschilders omstreeks 1830
 — Hippolyte Boulenger (een topwerk zoals 

Naderend onweer, 1871)
 — Félicien Rops
 — James Ensor (een of meer vroege studies)
 — James Ensor (een landschap of stadsgezicht)

Internationale context
 — Charles-François Daubigny
 — Théodore Rousseau
 — Jean-Baptiste-Camille Corot
 — John Constable
 — Scandinavisch landschap

4 Realisme rond 1860 
Vlaams en Belgische context

 — Henri De Braekeleer
 — Félicien Rops
 — Alfred Stevens
 — Charles Degroux
 — Louis Dubois
 — Louis Artan

Internationale context
 — Jules Breton
 — James Tissot
 — François Bonvin

5 19de- en 20ste-eeuwse sculptuur 
Vlaams en Belgische context

 — Gilles-Lambert Godecharle
 — Guillaume Geefs
 — Matthieu Kessels
 — Constantin Meunier: gedeeltelijk verholpen 

door de aankoop in 2005 van Smart, 1889
 — Jef Lambeaux: gedeeltelijk verholpen door de 

aankoop in 2005 van Ugolino en zijn zonen, s.d.
 — Victor Rousseau (vroeg werk)
 — Charles Van der Stappen
 — Julien Dillens

Internationale context
 — Auguste Rodin: gedeeltelijk verholpen door 

de aankoop in 2017 van Smart, 1882–1883
 — Jean-Baptiste Carpeaux
 — Camille Claudel
 — Antoine Bourdelle
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6 Impressionisme en 
neo-impressionisme 
Vlaams en Belgische context

 — Théo Van Rysselberghe (gepointilleerd land-
schap en portret): gedeeltelijk verholpen
 • door de aankoop in 2011 van De vallei 

van de Samber, 1890)
 — Théo Van Rysselberghe (vroege tekeningen 

en grafiek); gedeeltelijk verholpen
 • door de aankoop in 2016 van de tekening 

Mevrouw Van Rysselberghe met  naaiwerk, 
1892

 • door de aankoop in de periode  2009–2012 
van prenten als Amsterdam, 1893; 
Volendam (Nederland), boten aan de rede, 
1893; Scheepswerf in Edam (Nederland), 
1893; Schepen in de regen, 1894; Trieste, 
1896; Portret van de schrijver Emile 
Verhaeren, lezend, 1898

 • door de aankoop in 2008 van door de 
kunstenaar vormgegeven of geïllustreerde 
boeken als Le Juré, 1887

 — Overige Belgische pointillisten (Anna Boch, 
Alfred William Finch, Georges Lemmen, 
Henry Van de Velde)

Internationale context
 — Max Liebermann
 — Lovis Corinth
 — Franse pointillisten: Paul Signac, 

 Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce

7 James Ensor 
Vlaams en Belgische context

 — Een belangrijk groot werk (ter aanvulling en 
ondersteuning van de bestaande collectie van 
eerder kleine werken), gedeeltelijk verholpen 
door de tijdelijke bruikleen sinds 2016 van 
Melancholische viswijven, 1892

 — Een schilderij met religieus thema: gedeeltelijk 
verholpen door de tijdelijke bruikleen sinds 
2017 van De troostende Maagd, 1892

 — Tekeningen (onder meer uit de oude verzame-
ling I. Taevernier, ter aanvulling van bestaand 
ensemble): gedeeltelijk verholpen
 • door de aankoop in 2011 van De luiheid 

(De moeder van de kunstenaar), ca. 1888
 • door een duo-legaat in 2012 van De berg-

rede, ca. 1882
 • door de aankoop in 2015 van Faire des 

Grimaces, 1889
 • door de aankoop in 2015 van Christus door 

de engelen beweend, 1886
 — Tekeningen: De aureolen
 — Zie ook het hoofdstuk ‘Landschap in 

de 19de eeuw’ in dit collectiebeleidsplan

Belgische context
 — Henry de Groux
 — Alfred William Finch
 — Félicien Rops: gedeeltelijk verholpen

 • door de aankoop in 2003 van het ensemble 
tekeningen en prenten voor Les Epaves van 
Charles Baudelaire, ca. 1865

 — door de aankoop in 2011 van 120 prenten

Internationale context
 — Francisco de Goya: gedeeltelijk verholpen door 

de aankoop in 2014 van het album Los desastres 
de la guerra, 1811–1815 (ed. 1863) 

 — Emil Nolde
 — Edvard Munch
 — Gustave Moreau
 — Jan Toorop

8 Symbolisme 
Vlaams en Belgische context

 — William Degouve de Nunques 
(bv. Jongen met uil)

 — Xavier Mellery (afgewerkte tekening)
 — Auguste Donnay
 — Jean Delville
 — Georges Lebrun
 — Emile Fabry
 — Constant Montald
 — Fernand Khnopff (schilderij)
 — Eugene Laermans (landschap): gedeelte-

lijk verholpen door een legaat in 2016 van 
Dorpskerk, s.d.

 — Leon Spilliaert (ter aanvulling van het bestaande 
ensemble, bv. een vroeg ‘zwart’ werk, een 
vroeg landschap en een werk in relatie met 
het  futurisme), gedeeltelijk verholpen
 • door een duo-legaat in 2012 van Nachtelijk 

strandgezicht, 1905
 • door de schenking in 2012 van 

De  vuurtoren, 1909
 • door de langdurige bruikleen sinds 2015 

van De absintdrinkster, 1907

Internationale context
 — Pierre Puvis de Chavannes
 — Odilon Redon (schilderij, tekening, lithografieën), 

gedeeltelijk verholpen
 • door de aankoop in 2009 van 

Le vieux Chevalier, 1896
 • door de aankoop in 2011 van de reeks 

Hommage à Goya, 1885
 — Gustave Moreau
 — Vilhelm Hammershoi
 — Edouard Vuillard
 — Pierre Bonnard
 — Prerafaëlieten
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9 George Minne 
Vlaams en Belgische context

 — Vroege sculptuur in gips: gedeeltelijk verholpen 
door de aankoop in 2011 van De geknielde met 
de gestrekte voet, (1898)

 — Vroege tekeningen (tot 1900), onder meer 
tekeningen uit de oude verzameling van 
Grégoire Le Roy

 — Vroege sculptuur in hout: gedeeltelijk verholpen 
door een legaat in 2016 van Biddende non, 1894

 — Vroege sculptuur in marmer: gedeeltelijk 
verholpen door een legaat in 2016 van het 
Georges Rodenbach gedenkteken, 1899

Belgische context
 — Constantin Meunier: gedeeltelijk verholpen door 

de aankoop in 2005 van Smart, 1889

Internationale context
 — Wilhelm Lehmbruck: gedeeltelijk verholpen 

door de aankoop in 2011 van Zich omkerende 
meisjeskop, (1913–1914)

 — Ernst Barlach
 — Auguste Rodin
 — Käthe Kollwitz
 — Schilderij van Ferdinand Hodler 

(studie euritmie)

10 Eerste groep van  
Sint-Martens-Latem 
Vlaams en Belgische context 

 — Gustave Van de Woestyne (vroege werken, 
symbolistische werken, zoals Lente): gedeel-
telijk verholpen door een legaat in 2016 van 
Deeske, 1902

 — Gustave Van de Woestyne (werk gerealiseerd 
in Wales/Londen)

 — Gustave Van de Woestyne (tekeningen): gedeel-
telijk verholpen door de aankoop in 2008 van 
12 tekeningen voor illustraties in Reinaert de Vos 
door Stijn Streuvels, ca. 1908

 — Valerius De Saedeleer (werk gerealiseerd voor 
de Eerste Wereldoorlog en in Wales): gedeeltelijk 
verholpen door een legaat in 2016 van De rivier: 
Einde van een mooie dag, ca. 1905; De rivier: 
Opklaring, (1905); Pachthoeve in de sneeuw, 
1907; Hoeve in het dal, ca. 1916

 — Edgar Gevaert (werk gerealiseerd in Wales, 
bv. De tuin van Valerius De Saedeleer)

 — Albijn Van den Abeele (versterken van aanwezig 
ensemble): gedeeltelijk verholpen door een 
legaat in 2016 van Bosweg, ca. 1900

Internationale context
 — Maurice Denis: gedeeltelijk verholpen door 

de aankoop in 2009 van Amour, 1899
 — Paula Modersohn-Becker

11 Vlaams expressionisme: 
schilderkunst 
Vlaams en Belgische context

 — Constant Permeke (werk uit Engelse periode)
 — Constant Permeke (een boereninterieur, 

bv. Het zwarte brood)
 — Constant Permeke (een belangrijk olieverfschil-

derij ter aanvulling van het bestaande ensemble 
dat vnl. uit grote tekeningen bestaat): gedeel-
telijk verholpen door de langdurige bruikleen 
in 2016 van De roker, 1927–1928

 — Frits Van den Berghe (werk uit Hollandse 
periode): gedeeltelijk verholpen door de langdu-
rige bruikleen in 2009 van Malpertuus, 1920

 — Frits Van den Berghe (belangrijk werk uit 
Sélection-periode)

 — Gustave De Smet (werk uit Hollandse periode)
 — Gustave De Smet (belangrijk werk uit 

Sélection-periode)
 — Rik Wouters (belangrijk werk naast het enige 

werk in de verzameling)
 — Edgard Tytgat (expressionistisch werk uit 

de jaren 1920)
 — Gustave Van de Woestyne (jaren 1920–1930): 

gedeeltelijk verholpen door de langdurige 
bruikleen sinds 2015 van Balkon met bloemen 
(cineraria’s), 1929

Internationale context
 — Duits expressionisme (ter aanvulling van de 

collectie Lasnitzki, bv. het werk van Jawlenski 
dat zich oorspronkelijk ook in deze collectie 
bevond)

 — Heinrich Campendonk (bv. het werk dat zich 
oorspronkelijk in de verzameling Oscar Jespers 
bevond)

 — Europese expressionisten uit de jaren 1920 
(Sironi, Ségonzac, Rouault, Fautrier, Chagall)

 — Post-kubisme in de context van Sélection, 
Le Centaure en Variétés (Léger, Survage, 
Gromaire, Gleizes, Le Fauconnier, Lhote)

 — Nederlands expressionisme (Jan Sluyters, 
Leo Gestel)

 — Engels expressionisme (Stanley Spencer, Henry 
Lamb): gedeeltelijk verholpen door de aankoop 
in 2009 van C.R.W. Nevinson, The Strafing, 1916
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12 Vlaams expressionisme: 
aquarellen, gouaches, 
tekeningen en prenten uit 
de jaren 1920 
Vlaams en Belgische context

 — Frits Van den Berghe: gedeeltelijk verholpen 
door een duo-legaat in 2012 van Susanna en 
de ouderlingen, ca. 1924–1925

 — Gustave De Smet
 — Edgard Tytgat
 — Frans Masereel (ontbrekende houtsneden uit 

de jaren 1920, completeren van de verzameling 
geïllustreerde boeken)

Internationale context
 — Ossip Zadkine: gedeeltelijk verholpen door 

de langdurige bruikleen sinds van 2002 van 
Landschap, 1922

 — Roger de la Fresnaye
 — Fernand Léger
 — Edward Burra

13 Vlaams expressionisme: 
tekeningen en grafiek 
Vlaams en Belgische context

 — Frits Van den Berghe: gedeeltelijk verholpen 
door de aankoop in 2004 van In de kroezel, 1920

 — Gustave De Smet: gedeeltelijk verholpen door 
de aankoop in 2010 van de Grafiekmap met 
15 hout- en linosneden, ca. 1920

Internationale context
 — Max Beckmann
 — Käthe Kollwitz
 — Wilhelm Lehmbruck
 — Houtsneden Die Brücke en Der Blaue Reiter
 — George Grosz

14 Vlaams expressionisme: 
Beeldhouwkunst 
Vlaams en Belgische context

 — Rik Wouters (bv. Zotte maagd, Huiselijke zorgen)
 — Oscar Jespers (vroeg abstraherend werk): 

gedeeltelijk verholpen door de aankoop in 2013 
van De jongleur, 1923

 — Jozef Cantré (vroeg werk)

Internationale context
 — Expressionisme en post-kubisme 

(bv. Archipenko, Zadkine, Epstein, Laurens, 
Lipchitz)

15 Modernisme, dadaïsme 
en surrealisme 
Vlaams en Belgische context

 — Jules Schmalzigaug: gedeeltelijk verholpen door 
de aankoop in 2016 van Uitdrukking van kleur 
en beweging, 1915

 — Georges Vantongerloo, gedeeltelijk verholpen 
door de aankoop in 2009 van Studie nr. III, 1920

 — Pierre-Louis Flouquet: gedeeltelijk verholpen 
door de aankoop in 2016 van Accordeonist in 
een bal musette en Kaartspelers, 1920

 — Karel Maes (vroeg constructivistisch werk)
 — Marthe Donas (vroeg kubistisch werk)
 — Jozef Peeters (vroeg constructivistisch werk)
 — Victor Servranckx (vroeg constructivistisch 

werk / collage)
 — Paul Joostens (dadaïstisch werk / collage)
 — René Magritte (vroeg surrealistisch  werk uit de 

jaren 1920)
 — E.L.T. Mesens (collage): gedeeltelijk verholpen 

door een legaat in 2011 van 3 collages

Internationale context: rondom het 
culturele leven in Brussel in de jaren 
1920, rond Sélection, Le Centaure, 
Variétés

 — Max Ernst (surrealistisch werk)
 — Hans Arp
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