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Kunstenaar Hans Op de Beeck bezette de gevels van The Wunderkammer Residence met lange lappen roofing. 'Ik wou van het gebouw een monolitische sculptuur maken.' © Tim Van de Velde
De privébibliotheek van Jan Hoet (1936 - 2014) krijgt een centrale plek in de villa, de toekomstige residentieplek voor kunstenaars.
The Wunderkammer Residence opent op 1 juli 2018, samen met de Biënnale van de Schilderkunst die Museum Dhondt-Dhaenens organiseert in samenwerking met het Roger Raveelmuseum
en het Museum van Deinze en de Leiestreek. De bibliotheek is te bezoeken volgens afspraak.



Wunderkammer verzamelt persoonlijke bib van Jan Hoet ABSOLUUT 12 juni 2018

Na Woning Van Wassenhove wordt het Museum Dhondt-Dhaenens nu ook geflankeerd door een nieuwe residentie: The Wunderkammer. Deze reflectieplek biedt ruimte aan kunstenaars, 
schrijvers, onderzoekers, … en herbergt de persoonlijke bibliotheek van Jan Hoet. De eigenzinnige, zwarte monoliet is een project van kunstenaar Hans Op de Beeck in samenwerking met 
architect Mo Vandenberghe van Studio Moto.

Op de Beeck transformeerde de voormalige Villa Meander – begin jaren ‘30 opgetrokken tussen het museumgebouw en de voormalige woonst van museumoprichters Jules en Irma Dhondt-
Dhaenens – tot een bijzonder ‘Gesamtkunstwerk’. De originele, bijna kitscherige ‘cottage’ villa kreeg een zwart omhulsel en veranderde zo in een plastische, monumentale sculptuur te midden 
van het idyllische Leielandschap. Van het interieur maakte Op de Beeck een monochroom grijze microkosmos met, knipogend naar de rariteitenkabinetten uit de 15de eeuw, een bibliotheek
die de vier wanden van vloer tot plafond bekleedt en allerlei sculpturen die statig tussen de boeken werden opgesteld. The Wunderkammer past binnen ‘Locations’, de reeks werken van Op de 
Beeck waarbij hij scènes uit het dagelijkse leven manipuleert en vormgeeft in grootschalige, sculpturale installaties.

De eclectische bibliotheek illustreert perfect Hoets instinctieve kunstbeleid. Naast de vele kunstboeken bestaat de verzameling ook uit een reeks romans, poëziebundels, geschiedenisboeken, 
filosofieboeken, enzovoort. Ze getuigen van de interesse van de flamboyante curator in de mens en de wereld en ze reflecteren over de rol van kunst binnen de maatschappij. En dat is net wat 
Op de Beeck bezighoudt: zijn werk wordt gevoed door een grote interesse voor maatschappelijke en cultuurhistorische reflectie. Match made.

Een aantal jaar terug werd door het Museum Dhondt-Dhaenens al een eerste residentieprogramma in de Leiestreek opgestart. Woning Van Wassenhove, een al even eigenzinnig, brutalistisch
gebouw uit 1974 van de Belgische architect Juliaan Lampens, fungeert sinds 2015 als een residentie- en ontmoetingsplek in Sint-Martens-Latem en omgeving.



Vroegere villa De Meander,
een voormalig baanrestaurant,
sinds 2006 eigendom van het 
museum Dhondt-Dhaenens;
verbouwingswerken 2014-18.







De Villa Meander: een 
zwarte monoliet waarin je 
de cottagestijl nog 
herkent.
Een zwarte monoliet 
doemt op in een flauwe 
bocht van de Leie. 
De wanden van deze 
voormalige villa in Deurle, 
die binnen volledig 
gestript werd, zijn met 
pekzwarte dakbedekking 
bekleed. Kitscherige 
zuiltjes staan er wezenloos 
bij. 
Alleen een panoramisch 
venster, een soort kijkdoos 
die de verbinding maakt 
met de rivier, biedt enige 
ademruimte in deze stugge 
architectuur.
De rest van de 
buitenarchitectuur is 
compleet introvert: de 
zwarte gevel slorpt zelfs al 
het licht op, zodat de vorm 
abstract wordt.
De renovatie was best 
ingrijpend: alleen de vier 
muren zijn blijven staan. 
Zelfs het dak en de trap 
zijn vervangen. Een 
discrete ingreep wou ik 
niet. De residentie mag niet 
inwisselbaar zijn met 
andere die al bestaan’, 
aldus Op de Beeck.



Wie voor de villa staat, moet spontaan denken aan ‘L’empire des lumières’ van René Magritte: een reeks 
schilderijen van een huis waar het tegelijk dag en nacht is. Wie naar binnengaat, merkt dat Op de Beeck die 
obscure aanpak voortzet: het volledige interieur van de bibliotheek slash artiestenresidentie baadt in 
grijswaarden, typisch voor Op de Beeck-werk. ‘In ons atelier hebben we alle interieurobjecten, 
vanitassymbolen, referenties aan taxidermie, wetenschappelijke instrumenten en schaalmodellen 
‘nagemaakt’ om ze daarna in de kamerhoge bibliotheek te plaatsen. Doordat alles in dezelfde tinten baadt, 
krijg je een sculpturale totaalbeleving’, zegt Op de Beeck. Spaarzaam licht dat doorheen de schouwen met 
lichtkoepels sijpelt, maakt de plek tot een mystiek stilleven van verstilling en isolement.



Joost Declercq
Interview met Joost Declercq (°1955), Deurle, dinsdag 17 oktober 2010.
HVC: Welke weg heb je afgelegd alvorens museumdirecteur te worden?
JD: Ik heb eerst kunstgeschiedenis gestudeerd in Gent, maar eind jaren ’70 
constateerden we met enkele medestudenten dat er geen aansluiting was 
met de hedendaagse internationale kunstscène. De belangrijkste galeries 
waren op dat moment gestopt en Het museum van Jan Hoet stond nog in de 
kinderschoenen. Daarom hebben we vzw ‘t Gewad opgericht. We vonden 
het belangrijk een platform te creëren waar de belangrijkste internationale 
kunstenaars getoond werden. Gedurende zes jaar hebben we alle relevante 
strekkingen van die periode – zoals de conceptuelen en de minimalisten –
getoond. In ’85 veranderde de situatie in België omdat de musea en galeries 
heel actief waren geworden. Zes jaar later, in ’92, was het mede door de 
crisis, voorbij. Daarna heb ik tien jaar gewerkt voor de stichting Hans Hartung 
en Anna-Eva Berghmann in Antibe. Ondertussen was en ben ik ook nog altijd 
bezig met de problematiek van kunst in de publieke ruimte. Uiteindelijk ben 
ik in 2004 uitgenodigd om Edith Dove op te volgen als museumdirecteur 
van het museum Dhondt-Dhaenens te Deurle (Sint-Martens-Latem).

Sinds 2005, met het aantreden van Joost Declercq als directeur, wordt zeer 
duidelijk gekozen voor een tweesporenbeleid: een museale werking gericht 
op het onderzoek en de presentatie van de moderne kunst van de 
twintigste eeuw en een werking als hedendaags kunstencentrum. 

18 oktober 2017
Enkele buurtbewoners protesteren tegen een uitbreiding van het museum 
Dhondt-Dhaenens. Ze vinden dat het museum steeds meer evenementen 
organiseert, die de nodige overlast met zich meebrengen. Volgens hen is het 
museum van plan om een feestzaal bij te bouwen. “Het gaat om een kleine 
vleugel van 475 vierkante meter om onze permanente collectie in onder te 
brengen”, zegt directeur Joost Declercq. “We bestaan vijftig jaar en er is 
amper sprake geweest van overlast. We organiseren slechts één keer per 
jaar een tuinfeest en daarnaast zijn er vier openingen, drie nocturnes, een 
paar lezingen en een zomerkamp voor kinderen. We dienen zeker een 
nieuwe bouwaanvraag in.” (ASD)

Dit kunstwerk werd gerealiseerd door Hans Op de Beeck, in opdracht van Museum Dhondt Dhaenens en in 
samenwerking met Studio MOTO. Dat Hans Op de Beeck gevraagd werd als ‘architect’, was een artistieke én 
pragmatische keuze: Joost Declercq wist dat hij die opdrachtschaal aankon door zijn ervaring in Herkenrode en 
Towada. 
Joost Declercq en zijn team willen van de woning een residentieplek maken die open is naar de wereld. ‘Maar wel 
een residentie waarvoor we zelf de krijtlijnen uitzetten’, zegt hij. ‘We willen een eigenzinnig parcours lopen, zoals 
we al jaren doen met het museum. Als kleinschalige instelling hebben we een heel klein team. Omdat de 
dagelijkse organisatie zoveel tijd in beslag neemt, hebben we soms geen tijd genoeg voor research en reflectie. De 
residentie dwingt ons tot nadenken, tot recul nemen. Het doel is dus om de residentieplek open te breken naar 
de wereld. De omgeving hier in Deurle is al zo uniform dat we wat externe impulsen kunnen gebruiken. De 
residentie moet de beperkte, incestueuze kunstwereld waarin we ons begeven, diverser maken. Kijk, op Art 
Basel gaan verzamelaars volgende week weer massaal tussen vier muren voor miljoenen verhandelen. Maar wie 
ligt daarvan wakker? Die incrowdmentaliteit willen we openbreken met de residentie. Kunstenaars, denkers, 
wetenschappers en schrijvers komen er hun kritische blik op de (kunst)wereld geven. En hun kennis in andere 
disciplines delen. Hun netwerk en input kunnen we goed gebruiken.’

Ingebed tussen het museumgebouw uit 1968, de historische Leierivier en de voormalige woonst van Jules en Irma Dhondt-Dhaenens, de stichters van het museum, beoogt The 
Wunderkammer Residence een ruimte voor dialoog, reflectie en onderzoek te creëren binnen de typerende landelijke context van het museum.



Interview met Hans Op de Beeck (1969), do 26 april 2012
hildevancanneyt

Het werk van Hans Op de Beeck (*1969, Turnhout, België) wordt gevoed 
door een grote interesse voor maatschappelijke en cultuurhistorische 
reflectie. De kunstenaar bevraagt daarbij ook de moeilijke verhouding 
tussen realiteit en representatie, tussen wat we zien en wat we willen 
geloven, wat is en wat we voor onszelf creëren om de omgang met onze 
eigen betrekkelijkheid en inwisselbaarheid te verzachten. De visuele output 
van dat onderzoek levert vaak sluimerende, verraderlijke, melancholische 
of bevreemdende beelden op die de toeschouwer ongedwongen leiden 
tot contemplatie en introspectie.

The Wunderkammer vormt naast de projecten op de abdijsite van 
Herkenrode in Hasselt en in het Towada Art Centre in Japan, de derde 
permanente immersieve installatie van de kunstenaar. Het kunstwerk 
behoort tot een grotere groep werken, zogenaamde ‘Locations’, waarbij de 
kunstenaar scenes uit het dagelijkse leven manipuleert en vormgeeft in 
grootschalige, sculpturale installaties.

Op de Beeck transformeerde de voormalige Villa Meander, een villa 
opgetrokken begin jaren 1930, tot een bijzonder ‘gesamtkunstwerk.’ Het 
gebouw is opgevat als een eigentijdse ‘wunderkammer’ die de persoonlijke 
bibliotheekcollectie van Jan Hoet (1936 - 2014) huisvest en tegelijk ruimte 
biedt als residentie voor kunstenaars, curatoren, onderzoekers en 
schrijvers met een (inter)nationale, niet-Europese focus. 

Het zwarte omhulsel creëert een monumentale sculptuur in het idyllische 
Leielandschap. 

Op de Beeck stelde zich soepel op. Samen met architect Mo Vandenberghe (Studio Moto) verweefde hij de 
verschillende functies tot een totaalkunstwerk. 

‘Ik maakte al vaker ensceneringen waar je kan binnenstappen’, zegt hij. ‘Maar dit is mijn eerste realisatie 
waarin ook echt geleefd kan worden.’



Belgian artist Hans Op de Beeck
“I believe in the authenticity of the fake”

Op De Beeck exposeerde zijn ‘visuele 
ficties’ al solo en in groepsexpo’s overal ter 
wereld. Sinds kort werkt hij ook aan 
podiumproducties - zowel dans, theater 
als opera - waar hij tekst, regie, kostuums, 
decors, muziek en scenografie zoveel 
mogelijk zelf in hand houdt. In november 
maakt hij met Bartóks ‘Bluebeard’s castle’ 
zijn operadebuut in Stuttgart. En een 
maand ervoor debuteert hij in Göteborg
met een dansproductie, samen met de 
Belgische topchoreograaf Sidi Larbi
Cherkaoui. 
‘Mijn publiek groeit stap voor stap. In mijn 
studio in Brussel werk ik nu met acht 
voltijdse medewerkers. In het buitenland 
ben ik intussen bekender dan in België.’



06 APRIL 2018 | LIESBETH VERHULST
De Praatstoel: Mo Vanderberghe (studio MOTO)
Mo Vandenberghe vormt samen met Thomas Hick studio MOTO, het jonge 
architectenbureau achter het spiegelende ontwerp voor de Brusselse frietkoten. 
Beiden werkten eerder al bij Robbrecht en Daem. Vorig jaar beslisten ze om samen 
een bureau op te richten. Niet veel later won studio MOTO samen met Atelier Arne 
Deruyter de wedstrijd voor de heraanleg van de culinaire tuin in de plantentuin van 
Meise. Begin dit jaar volgde de wedstrijd voor de frituren in Brussel. 
Over welk eigen gerealiseerde projecten bent u het meest fier en waarom?
Onze grote projecten zijn nog niet voltooid, maar het mobiele meubelontwerp en 
de scenografie voor de tentoonstelling van Philippe Vandenberg bij Hauser & Wirth 
in New York kreeg een mooie recensie in de New Yorker. Dit project werd enorm 
bemoeilijkt door tijd en budget, maar het resultaat mocht er zijn.
Van welk project in uitvoering of in voorbereiding koestert u hoge verwachtingen?
De kunstboekenbibliotheek en kunstenaarsresidentie Museum Dhondt-Dhaenens
in Deurle.

Welke job zou u nu uitoefenen als u geen architect was? Meubelmaker
Waar hebt u uw architectuuropleiding gevolgd? Faculteit Architectuur, Campus Sint-
Lucas Brussel, L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, The 
University of Tokyo
Bij wie hebt u stage gelopen? Robbrecht en Daem
Wat was de titel van uw eindwerk? Japanese Baths on the Yamanote Line
Favoriet architectuurboek: Minka 1955, Traditional Japanese Houses
Favoriet ander boek: Dwaallicht, Willem Elsschot
Favoriete film: Apocalypse Now
Favoriete muziek: op radio.garden/live/ vind ik altijd mijn favoriete muziek van de 
dag.
Hebt u veel vrije tijd en hoe brengt u die het liefst door? Wandelend met de familie 
in de natuur, zonder telefoon.
Favoriete Belgische stad: De enige stad in België is Brussel. Brussel dus. Gent en 
Antwerpen zijn mijn favoriete provinciesteden.
Favoriete Europese stad: Lissabon
In welk land zou u het liefst geboren en opgegroeid zijn? Wat meer in het zuiden
Favoriete architectuursite? officekgdvs.com
Favoriete andere website? www.theguardian.com

Studio MOTO is een architectenbureau
opgericht door de in Luik geboren en in 
Eupen opgegroeide Thomas Hick (1978) en 
Gentenaar Mo Vandenberghe (1983). Beiden 
werkten eerder bij het architectenbureau 
Robbrecht en Daem. Vanuit het plezier van 
het ontwerpen zoeken ze naar een spanning 
tussen het alledaagse en het avontuurlijke. 
Hun ontwerpen streven naar subtiliteit en 
zijn fris en ogenschijnlijk eenvoudig. Hun 
doel is niet om architecturale statements te 
maken, maar om vanuit een bestaande 
realiteit doordachte interventies te 
ontwerpen die dialogeren met de -
ruimtelijke, culturele en historische -
context.



Binnenin verandert de sfeer 
op slag van punk naar 
dromerig. Alles is sober en 
naar binnen gekeerd. De 
kunstenaar Hans Op de Beeck 
heeft hier een 
Wunderkammer gerealiseerd, 
een bibliotheek waarin oude 
en nieuwe elementen op een 
raadselachtige manier 
infiltreerden. Ze zijn zacht 
aanwezig als matte, 
donkergrijze sculpturen.
‘In de vier meter hoge 
boekenkasten staat een 
mengeling van stijlen, 
werelden en periodes’, zegt 
Op de Beeck. ‘Zoals in de 
echte pronkkamer van rijkelui 
uit de renaissance, die hun 
belezenheid en reislust 
demonstreerden met 
objecten uit kunst en 
wetenschap. Alleen heb ik 
aan de antieke exotica en de 
vanitassymbolen, zoals een 
doodshoofd, ook 
hedendaagse spullen 
toegevoegd. Een waterpistool 
bijvoorbeeld, een pakje 
sigaretten, een uitvergrote 
3D-print van een kankercel. 
Het lijkt luguber, maar het zit 
vol knipogen. Echte en fake 
boeken komen samen. En dat 
alles in hetzelfde stijlvolle, 
monochrome palet.’







‘Ik heb aan de antieke exotica en de 
vanitassymbolen ook hedendaagse 
spullen toegevoegd. Zoals een 
waterpistool’
HANS OP DE BEECK Kunstenaar



Spaarzaam licht dat doorheen de schouwen met lichtkoepels sijpelt, 
maakt de plek tot een mystiek stilleven van verstilling en isolement. 
© Tim Van de Velde



De residentie voor kunstenaars, curatoren en schrijvers bereik je via een showtrap. Op de bovenverdieping zitten een minuscule keuken en een badkamer verstopt in een smalle koker. 





Aan het grote raam ontvouwt zich de 
panoramische charme van het landschap. De 
rivier lijkt wel ingekaderd als schilderij.
'Een periscoop naar het Leielandschap. Een 
van de mooiste krommingen van de rivier’, 
vindt de kunstenaar. ‘Het is een liveschilderij 
van de Latemse School.’







Verscheidene benefietveilingen en privéschenkingen spekten intussen de kas van Museum Dhondt-Dhaenens, 
onder meer om het nieuwbouwproject voor de villa rond te krijgen. Maar enkele onverwachte gebeurtenissen, 
zoals de dood van de Gentse kunstpaus Jan Hoet in 2014, herschudden de kaarten. Aan het einde van zijn leven 
opperden Hoet en zijn familie dat zijn bibliotheek in MDD zou terechtkomen. Een bijzonder legaat, deels tegen 
betaling weliswaar, waarvoor geen plaats voorzien was. Het idee voor een externe bibliotheek in de villa groeide. 
Marianne Hoet, de dochter van de kunstpaus, is actief lid van de raad van bestuur van museum Dhondt-Dhaenens.

Voor logerende onderzoekers zal de verleiding groot zijn om in de 4.600 boeken van Jan Hoet te gaan snuffelen. Ze 
zijn thematisch gegroepeerd: kunstboeken, artist’s books en tentoonstellingscatalogi (Joseph Beuys met stip op 
één), maar ook romans, poëzie, een biografie van Eddy Merckx, de geschiedenis van De Standaard of een 
handleiding voor verzamelaars van vingerhoeden. Veel meer dan een werkbibliotheek is dit een persoonlijke 
collectie die je laat binnenkijken in iemands hoofd.
Curator Charlotte Crevits: ‘In veel boeken vind je aantekeningen, post-its, een signatuur of een kleine 
animatietekening van een kunstenaar. We troffen ook werkschriftjes aan, in alle kleuren en formaten, met notities 
en tentoonstellingsschetsen. De bibliotheek van Hoet getuigt niet alleen van zijn sterke persoonlijke relatie met 
kunstenaars. Ze biedt ook relevant onderzoeksmateriaal over de intuïtieve manier waarin hij in alles te werk ging.’

Bibliotheekcollectie van Jan Hoet (1936 - 2014)



Jan Hoet (* 23. Juni 1936 in Löwen, Belgien; 
† 27. Februar 2014 in Gent, Belgien) war ein 
belgischer Kunsthistoriker und 
Ausstellungskurator.

Hij werd de Gentse kunstpaus genoemd. Hij 
was lange tijd directeur van het Museum van 
Hedendaagse Kunst, voorloper van het 
S.M.A.K, Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst. 
Hij ‘ademde’ kunst en had een enorme 
gedrevenheid om die kunst te delen met 
zoveel mogelijk anderen. Ook internationaal
had hij flink wat aanzien in kunstmiddens. 
Ook was hij een beetje eigenzinnig. Dat kan 
ook gezegd worden van de grafsteen. Als 
grafschrift is ‘Unter der Erde’ leesbaar. Wat 
niet leesbaar is, de rest van de zin, zit onder 
de grond. Daar staat ‘scheint die Sonne’.



‘Het gebouw is een intrigerende zwarte vlek in de omgeving’, zegt architectuurfotograaf Tim Van de Velde, die 
vorige week op vraag van Sabato als eerste overnachtte in de villa. ->
‘Al van bij mijn eerste passage oefende het gebouw een enorme aantrekkingskracht op me uit. Als een zwart gat 
slorpt het je op. Zodra je de deur dichtslaat, is alles erbuiten verdwenen. Het is een universum op zich, een 
monochrome wereld waar ik me met plezier liet inkapselen voor de nacht.’

architectuurfotograaf Tim Van de Velde  - als eerste overnachtte in de villa
Born in Kortrijk, Belgium on the 17th december 1976. As good as married, two kids.
Sociology degree at the KU-Leuven in 1998. Photography degree at Narafi-Brussels in 
2001.Freelance photographer since 2005- specialized in architectural and interior 
photography.
My photographical work can roughly been divided in editorial and commissioned 
work. Of course added with some free work. 
For editorial pieces, I constantly investigate new, interesting architectural and interior 
projects. 
Commissions consist of work for architects, private clients and public instances. 
If you have any questions about or proposals for, as well editorial as commisioned
work, don't hesitate to contact me.
Although achitectural and interior photography is the core working area, other 
assignments are also welcome.
Work has been published in various national and international magazines and books.

openingsuren Wunderkammer
Individueel bezoek
1 juli tot en met 31 augustus 
2018 / dinsdag tot en met 
zondag / 10u - 12u
1 september tot en met 30 
september 2018 / zaterdag en 
zondag / 10u - 12u
(tickets €5 verkrijgbaar aan de 
balie)



eerste steenlegging museum Dhondt-Dhaenens, 1967

Historiek
Het museum Dhondt-Dhaenens, vlak bij de dorpskern van Deurle en aan de Leie gelegen, werd 
opgericht door het echtpaar Jules en Irma Dhondt-Dhaenens. Zij gaven in 1967 de opdracht aan 
architect Erik Van Biervliet om een modernistisch gebouw te realiseren in de nabijheid van hun 
eigen woning. Het museum moest hun eigen collectie herbergen en tegelijk een plaats zijn waar 
diverse culturele en artistieke activiteiten mogelijk waren.

Bij de eerste steenlegging van het Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens op 19 september 
1967, werd een loden buis ingemetseld met daarin de statuten van het nieuw te bouwen 
museum. In die statuten werd bepaald dat het museum tot doel had om de verzameling 
kunstwerken, voortkomend uit de collectie van de heer en mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens te 
herbergen en voor het publiek toegankelijk te maken. Het gebouw en de bijhorende gronden 
konden tevens dienen voor het inrichten van allerhande manifestaties die de algemene cultuur 
en het welzijn in Vlaanderen zouden bevorderen. De wil van het echtpaar bestond erin om via 
die culturele weg het Vlaamse volk te ontvoogden. Jules Dhondt was al lang één van de 
trouwste mecenassen van de Vlaamse Beweging zonder zich ooit expliciet politiek te profileren. 
Zo was hij één van de stichters van de Handelsbank, de eerste Vlaamse bank. Ook financierde hij 
begin jaren zestig het eerste Festival van Vlaanderen in Brussel, wat toen als een provocerend 
statement van de Vlamingen in Brussel werd ervaren. Met de werking van het museum hoopte 
Jules Dhondt het Vlaamse volk cultureel te verheffen. Om te zetelen in de Raad van Beheer 
nodigde Jules Dhondt geëngageerde mensen van diverse politieke strekkingen uit, die allen 
voorvechters waren van de Vlaamse zaak. De inspanningen voor een cultureel en economisch 
onafhankelijk Vlaanderen moeten gezien worden in een juist tijdskader. Het gaat om een streven 
naar vrijheid en een erkenning van de Vlaamse taal en het Vlaamse erfgoed. Het echtpaar zag 
het museum als cultuurgenerator voor de streek. Terwijl de Vereniging van het MHK in Gent en 
het ICC in Antwerpen zich al in die tijd toespitsten op de internationale actuele kunst, wou het 
museum Dhondt-Dhaenens een platform bieden aan lokale of Vlaamse kunstenaars.

Op 30 november 1968 had de plechtige opening van het museum plaats. Walter Van Beselaere, 
toenmalig conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, gaf in 
een toespraak de volgende raad aan het talrijk opgekomen publiek voor de opening: "Kom terug 
naar dit Museum, alleen, overdag en het liefst bij zonneweer, want pas dan zult u elk schilderij in 
u kunnen opnemen, tot leven gewekt door de zegen van het onvervangbare daglicht, 
opgenomen in een blanke omgeving en in een levend contact met het heerlijke Leielandschap 
dat U, van uit de zaal, dank zij de verticale spleetramen, bestendig aanwezig ziet en kunt 
bewonderen, tot de overkoepelende hemel toe, die als een zegen hoog boven de heerlijke daad 
van deze schenking blijft gespannen." 

Het museum Dhondt-Dhaenens – 50-jarig  !!! 



Jules Dhondt (Gent 1889-1969) en Irma Dhaenens (Zwijnaarde 1892-1973) 
huwden in 1913. Jules Dhondt was een succesvol zakenman en een trouw 
mecenas van de Vlaamse Beweging. Na de Eerste Wereldoorlog verwierf hij 
belangrijke aandelen in de Handelsbank, de eerste Vlaamse financiële 
instelling. In die tijd kocht het gezin Dhondt-Dhaenens zijn eerste 
kunstwerken.
Door de financiële crisis van 1930 ging echter die eerste Vlaamse bank failliet. 
Ook Jules Dhondt verloor zijn belegd kapitaal. De juwelen van Irma Dhaenens
werden zelfs gebruikt als onderpand om met een nieuw kapitaal te kunnen 
herstarten. Naast die financiële problemen overkwam hen nog een veel grotere 
verdriet in 1931: hun enige zoon, Roger Dhondt, overleed dan op veertienjarige 
leeftijd.
Kort voor de Tweede Wereldoorlog verhuisde het naar de nieuwe villa 
Zodenhof Pontstraat 94 aan de oever van de Leie in Deurle. De kunstcollectie 
groeide aan, voornamelijk met Latemse kunstenaars, maar ook met meer 
hedendaags werk.

Stilaan rijpte het plan om de verzameling openbaar te maken. In 1967 legden 
Jules en Irma Dhondt-Dhaenens de eerste steen van hun museum, opgetrokken 
in de achtertuin van de villa. De opening vond plaats in 1968. Architect Erik Van 
Biervliet tekende een strak gebouw met asymmetrisch links en rechts van de 
centrale hal de tentoonstellingszalen: een grote ruimte voor de vaste 
presentatie van de collectie van het echtpaar, een kleinere voor wisselende 
tentoonstellingen. De ruime hal gaf uit op een modernistisch ingerichte zithoek. 
Verspringende muren met smalle raamspleten zorgen voor een unieke 
lichtinval.

Vanaf het begin hebben Jules en Irma Dhondt-Dhaenens de deuren van hun 
museum opengezet voor de toen vaak verguisde actuele kunst. Toen het SMAK 
in Gent nog moest beginnen, boden ze al een plek waar kunstenaars konden 
experimenteren. Die tweevuldigheid maakt ook vandaag het wezen uit van 
MDD. Het is een erkend museum én een hedendaags kunstencentrum, een 
inspirerende vrijhaven aan de Leie die kunstenaars kunnen innemen.

De linker zaal staat in evenwicht met de rechter zaal. Op die 
manier dat ze complementair zijn. en de mogelijkheid creëren 
om 2 invalshoeken van mijn werk te tonen. De grootte van de 
zalen zijn zeer geschikt voor een juiste selectie, en ook om 
een evolutie te tonen van een periode van 6 jaar, zonder dat 
het te compact, onvolledig of te onhandelbaar wordt in 
ruimte. De architectuur leent zich uitstekend voor 
spanningsvelden nodig voor de installatie van mijn werken. 
Daarbij komt nog dat het gebouw een zekere rust uitstraalt 
door de horizontale architectuur. de omgeving en de 
lichtinval.    Koen van den Broek ENDE


