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<titel> 

Vensters op het verleden 

 

<intro> 

Met een precieze visuele ingreep wijzigt Stéphane Beel Architects grondig het voorkomen van de Cité 

Coloniale, het terrein van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Op een redelijke afstand 

van het bestaande museumgebouw, verrijst trots een nieuw toegangspaviljoen aan de rand van de tuin.  

 

<tekst> 

De Franse tuin werd in 1897 aangelegd samen met het Koloniënpaleis, voor de koloniale tentoonstelling van 

Leopold II die als setting diende voor de Wereldtentoonstelling. Op bijna honderd meter van het 

museumgebouw, dat dertien jaar later werd ontworpen door Charles Girault voor de Wereldtentoonstelling van 

1910, situeert een nieuwe museumtoegang zich als een balkvormig volume loodrecht op de Leuvensesteenweg, 

parallel met het museum. De toegang tot de hele site, en dus ook het museum, werd verlegd naar zijn originele 

plek iets verderop. De bezoeker wordt zo langs het ooit volledig beglaasde Koloniënpaleis, doorheen het 

beboste deel van de site gestuurd, richting het nieuwe toegangspaviljoen. De beleving van deze met 

geschiedenis beladen locatie wordt zo teruggebracht naar de oorspronkelijke setting: de 

Wereldtentoonstellingen aan het begin van de twintigste eeuw.  

De verschijning van het onthaalpaviljoen is uiterst respectvol ten opzichte van de historische locatie en 

zijn architectuurobjecten, maar daarom niet bescheiden. Omdat Monumentenzorg een veto stelde tegen een 

tweede verdieping die een auditorium zou huisvesten, blijft de hoogte van het paviljoen beperkt tot de 

kroonlijsthoogte van het bestaande museum. Toch staat het volume, met zijn alzijdige glazen gordijngevel, 

potig op de historisch gelaagde site. De extra transparante beglazing verleent het forse volume tegelijk zijn 

ijlheid – als een haast iconische aanwezigheid – door de weerspiegeling van lucht, park en vooral de pompeuze 

museumarchitectuur van Girault. In de drie gevels, die uitkijken op het beboste gebied, de Franse tuin en het 

museum, werd in de grote glaspartijen telkens een groot raamkader ingewerkt. Die ramen focussen enerzijds op 

de elementen die het terrein vormgeven, maar worden anderzijds ornamenten binnen voor de rest vrij sobere 

gevels.  

Het glazen volume (samen met een kleine trappentribune en een nooduitgang) is het enige zichtbare 

nieuwe element op de site. Het merendeel van het gerealiseerde programma bevindt zich onder de grond, als 

verbinding tussen het onthaalpaviljoen en het bestaande museumgebouw. De dienstruimtes en circulatie van het 

paviljoen werden ondergebracht in een betonnen kern die door het gebruik van as diepzwart kleurt, en 

vervolgens een matte beschermcoating heeft gekregen. De ruimtes – met congreszalen, workshops, lockers 
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enzovoort – die zich onder het zichtbare volume bevinden, krijgen daglicht binnen via een diepe Engelse koer 

aan één kant van het volume.  

 

Kritische afstand 

Naast de brede ondergrondse gang die het hele eind tussen het onthaal en het museum overbrugt, bevindt zich 

een enfilade van drie museumzalen voor tijdelijke tentoonstellingen. Door middel van zeven grote 

toegangsdeuren worden de zalen ontsloten in de gang. De deuren hebben elk een forse portiek, die vanbinnen 

met vilt werd bekleed, waardoor een formele drempel ontstaat die de bezoeker bij het betreden van de zalen 

bewust maakt van de architectuur die hem omringt. De doorgangen van de ene zaal naar de andere worden 

tweemaal op een heel andere en precieze wijze gemedieerd. De eerste zaal, die dankzij een uitschuifbare 

tribune tevens als auditorium kan functioneren, heeft een wegneembaar klein podium als proscenium, met 

daarachter de scène die een doorgang biedt tot de tweede zaal. De tweede en derde zaal kunnen transformeren 

tot één lange ruimte door middel van een enorme wand die centraal pivoteert.  

De drie white cubes krijgen zo toch elk een vrij verschillend karakter, en bouwen op naar de 

kelderverdieping van het museumgebouw, waarin de ondergrondse gang uitmondt. Hier werden de stenen 

fundamenten van het museum witgekalkt, waardoor de ruimte ook visueel ergens tussen de white cubes en het 

historische museum erboven komen te liggen. Het museum zelf werd, dankzij het nieuwe onthaalpaviljoen, 

ontdaan van alle secundaire functies en kan nu opnieuw als volwaardig museum functioneren. De originele 

vitrinekasten kregen een elegante upgrade, en een modulaire scenografie verbergt de technische noden van een 

hedendaags museum. 

Het contrast tussen het strakke onthaal en de museumzalen, die overladen zijn met kleurrijk marmer en 

muurschilderingen, wordt geïntensifieerd door de ondergrondse tussenzone, die bovendien beide uiteinden nog 

genereuzer en lichter laat lijken. Het terrein wordt zo in ere hersteld, en tegelijk wordt het museum 

gedemonumentaliseerd, met de nodige kritische afstand waar deze geschiedenis om vraagt. 
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