
26 l collect

Het nieuwe 
Musée L

In november opent het nagelnieuwe museum van de Université Catholique de Lou-

vain (UCL) zijn deuren in Louvain-la-Neuve. Het is gevestigd in een door de Belgische 

architect André Jacqmain ontworpen gebouw, dat speciaal hiervoor volledig werd 

gerenoveerd. Met zijn 5.828 vierkante meter is het meteen het grootste universitaire 

museum van België. We hadden een gesprek met de directrice van de instelling, Anne 

Querinjean.

tekst: Diane Hennebert

verrassend en veelbelovend

D
e voormalige bibliotheek voor weten-
schappen en technologie vormt een op-
vallend architecturaal element bovenaan 
op het universiteitsgebouw in Louvain-

la-Neuve. Ze werd ingericht door designer Jules 
Wabbes en sinds 2015 gerenoveerd onder leiding 
van architecte Carole Deferière, een lid van de 
dienst Architectuur van de UCL. Bij de renovatie 
heeft men een deel van de oorspronkelijke meu-
belen behouden. In het nieuwe museum kunnen 
de collecties nu optimaal worden opgesteld en is 
er ook een dialoog mogelijk tussen werken van 

verschillende tijdperken en culturen. De hoofd-
letter L in de naam van het museum verwijst naar 
verschillende zaken. De L van Leuven, natuurlijk, 
met zijn universitaire geschiedenis, begonnen in 
1425, maar ook van ‘link’, de link tussen de vele 
partners die hebben meegewerkt aan dit project 
en straks dus ook de link met het grote publiek. 
De winkelhaakvorm van die letter roept ook het 
beeld op van stevigheid én openheid, onder meer 
naar andere disciplines. De collecties van het mu-
seum zijn bijzonder divers. Ze komen uit verschil-
lende afdelingen van de universiteit. Andere stuk-
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Gezicht op de gerenoveerde gevels 
met de nieuwe dienstlift die aan 
het oude gebouw is toegevoegd. 
© UCL.
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Anne Querinjean. © Foto: Alexis 
Haulot.
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verrassend en veelbelovend

ken zijn geschonken door particulieren. Je vindt 
er onder meer werken van oude meesters, zoals 
Rembrandt en Goya, en van moderne kunste-
naars, zoals Picasso, Magritte en Alechinsky. Ver-
der ook archeologische en etnografische objecten, 
wetenschappelijke uitvindingen en natuurhis-
torische specimens. Om u een idee te geven van 
de omvang van de collecties: er waren achthon-
derd kisten nodig voor het transport van de zo-
wat 32.000 stukken, omwikkeld met plasticfolie, 
liefst 5,4 kilometer in totaal! 

tussen kunst en wetenschap
Daarvoor werd het tentoonstellingsontwerp toe-
vertrouwd aan het Nederlandse bureau Kinkorn, 
dat eerder al tekende voor het tentoonstellings-
ontwerp van het Antwerpse MAS. Opzet: de 
architectuur respecteren en nog kracht bijzetten, 
prima verlichting, sober meubilair en vitrines 
ontworpen in samenwerking met de firma Pot-
teau, die onder zijn klanten ook het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika, in Tervuren, telt. 
“Kenmerkend voor onze collecties is de grote di-
versiteit”, aldus Anne Querinjean, sinds vijf jaar 
de directrice van het museum. De inrichting is 
opgevat als een groot rariteitenkabinet: al die uit-
eenlopende stukken zijn ogenschijnlijk opgesteld 
zonder logische orde. De bezoeker gaat daardoor 
spontaan beseffen hoe ongemeen rijkgeschakeerd 
onze wereld is. Doorheen de geschiedenis van de 
UCL hebben haar onderzoekers hier altijd oog 
voor gehad. Hun onderzoeksinstrumenten en de 
overdracht van kennis komen in deze intellec-
tuele context volledig tot hun recht en gaan een 
boeiende dialoog aan met de kunstproductie, van 
de oudheid tot de 20e eeuw. Tot slot is er nog de 
collectie van de kunstminnende arts Charles Del-
semme, een collectie die de bezoeker tot contem-
platie stemt. Behalve de ruimten voor permanen-
te en tijdelijke tentoonstellingen, goed voor 2.580 
vierkante meter, vind je op de zes verdiepingen 
van het museumgebouw ook ruimten voor diver-
se activiteiten, een documentatiecentrum, thema-
tische ruimten en laboratoria. “Aangezien onze 
collecties geen hedendaagse kunstwerken om-
vatten, richten we graag de schijnwerpers op de 
actuele kunst in onze tijdelijke tentoonstellingen. 
Tegelijk belichten we ook de banden tussen kunst 
en wetenschap. Onze tijdelijke tentoonstellingen 
zouden moeten getuigen van een grote vrijheid 

en de nodige interesse wekken”, benadrukt Anne 
Querinjean. “We hebben heel wat energie gesto-
ken in de permanente collecties, om ze op een co-
herente manier te kunnen presenteren, maar mét 
aandacht voor hun heel eigen kenmerken. Wat de 
tijdelijke tentoonstellingen betreft, willen we dat 
ze dienen als ondersteuning van lezingen, ronde-
tafels, workshops en pedagogische bezoeken. We 
houden vast aan de universitaire opzet om ban-
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heid én openheid, onder meer naar 

andere disciplines. 
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Beeldengroep uit een processie, 
voortstellende Christus op Palm-
zondag. Frankrijk, Picardië (?), ca. 
1530-’50. eikenhout. Nalatenschap 
F. Van Hamme. Collectie Musée L.
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Gezicht op een van de permanente 
expositieruimtes van Musée L. 
© Foto: Jean-Pierre Bougnet.
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den te creëren tussen kunst en andere domeinen, 
ideeën met elkaar te confronteren en problemen van 
de hedendaagse wereld aan te kaarten.” Met het oog 
hierop wordt momenteel onderzocht of er een co-
mité kan worden samengesteld waarin ook mensen 
van buiten de universiteit zetelen. De eerste tijdelijke 
tentoonstelling in het Musée L had normaal gezien 

gewijd moeten zijn aan Barthélémy Toguo (1967), 
een kunstenaar van Kameroense origine van wie het 
Brusselse publiek in april 2017 verschillende werken 
heeft kunnen bewonderen in het Hangar Art Cen-
tre, dat de winnaars van de Prix Marcel Duchamp 
2016 had uitgenodigd, onder de titel ‘A look at the 
French scene’. Het project kon echter niet doorgaan, 
door de te drukke agenda van deze geëngageerde 
kunstenaar, die onder meer werkt rond de migratie- 
en klimaatproblematiek.

een reproduceerbaar model?
“De belangstelling voor universitaire musea is 
sterk toegenomen, vooral in de Angelsaksische 
wereld”, aldus Anne Querinjean. Het is dankzij 
Ignace Vandevivere, de eerste directeur van het 

De inrichting is opgevat als een 

groot rariteitenkabinet: al die uiteen-

lopende stukken zijn ogenschijnlijk 

opgesteld zonder logische orde.
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Naar Pieter Paul Rubens, ‘kruisaf-
neming’. Antwerpen, 17e eeuw. 
Olieverfschilderij. Fonds Van 
Cauwenbergh. Collectie Musée L.
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museum, dat de collecties van de verschillende 
afdelingen van de universiteit zijn verrijkt met 
privéschenkingen en dat ze nu worden bewaard 
in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. “De 
meeste universiteiten hebben in hun faculteiten 
collecties waarvan de functie in de eerste plaats 
wetenschappelijk en pedagogisch is. Een uni-
versitair museum zoals het onze, met een speci-
ale ruimte voor al die bijeengebrachte collecties, 
blijft een uitzondering, al zie je dat nu steeds 
meer. Kenmerkend voor onze collecties zijn de 
vele schenkingen van mecenassen, privéverza-
melaars, uit heel uiteenlopende domeinen. Het 
Musée L werd ook erkend als openbaar museum 
door de Federatie Wallonië-Brussel, die het sub-
sidieert. Het Musée L is elke week open, zes da-
gen per week. We rekenen op minstens dertig-
duizend bezoekers per jaar.” Om die uitdaging 
aan te kunnen, moet Anne Querinjean wel nog 
haar team zien te versterken, want de functies 
in het museum evolueren en door de diversiteit 
van de collecties zijn er extra beheerders nodig. 
Ze probeert nu het museum door de Federatie 
Wallonië-Brussel te laten erkennen als een instel-
ling van categorie A. Het museum doet ook een 

beroep op privépartners en mecenassen om zijn 
budget rond te krijgen, inclusief de kosten voor 
de renovatie van het gebouw (€ 7,4 miljoen), de 
inrichting (€ 2,3 miljoen) en de heraanleg van de 
omgeving. Aangezien het museum verbonden is 
aan de dienst Administratie en Externe Betrek-
kingen van de UCL, behoort tot het UMAC-net-
werk (University Museums And Collections) van 
de ICOM (International Council of Museums) 
en erkend is als openbare instelling van categorie 
B, maakt het sluitende budget een redelijke finan-
ciële groei mogelijk. Nu de universiteit, openbare 
instellingen, privébedrijven en mecenassen de 
handen ineen hebben geslagen, ziet de toekomst 
van het Musée L er alvast veelbelovend uit.

Het Musée L in cijfers
Het museumgebouw telt zes verdiepingen, met een totale oppervlakte van 5.828 m², waarvan 2.580 m² bestemd voor 
(permanente en tijdelijke) tentoonstellingen. De kantoren en ateliers zijn goed voor 430 m², terwijl de ruimten voor 
diverse activiteiten en het onthaal van bezoekers 1.250 m² beslaan. Het magazijn is dan weer 1.200 m² groot. In totaal 
is 3.830 m² toegankelijk voor het publiek. De werkzaamheden kostten € 10,4 miljoen.

 

Meer weten
bezoeken
Musée L
Place des sciences 3
Louvain-la-Neuve
www.museel.be
Open voor het publiek vanaf 18-11
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Zwartfigurige amfora, etrurië, Vulci 
(?), eind 4e, begin 5e eeuw voor 
Christus. terracotta, zwart vernis 
en paarse ophogingen. schenking 
Abbé Mignot. Collectie Musée L.
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Gezicht op de façade van het Mu-
sée L. © Foto: Jean-Pierre Bougnet.


