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Le problème des musées bruxellois n’est pas neuf, mais il a été reporté 
au fil des années. La Belgique doit trouver des solutions mais les 
conservateurs n’y croient plus. 
 
Magritte aurait adoré : un pays qui n’aurait plus besoin de peintres, car les musées 
eux-mêmes seraient devenus des tableaux. Avec des trous dans le toit pour y voir 
les nuages, des momies posées sur l’eau, des sols qui changent de couleur, des 
pigeons dans leur nid et la pluie comme maître d’une scénographie qui change 
selon le temps qu’il fait. 

Ceci n’est pas une politique muséale, mais ce sont les Musées royaux à Bruxelles 
en 2016, dans un pays où plutôt que de réparer les toitures, on ferme les salles. On 
croyait le traitement réservé aux tunnels ou au RER, mais non, des pans de 
Belgique montrent les limites de l’absence de fixation de priorités, de la pauvreté 
des budgets, de l’éclatement des compétences et de la dilution de vision/volonté 
commune. 

Les employés sont désormais des pros du sauve-qui-pleut 

Eh oui, il pleut dans le Cinquantenaire. Le côté rassurant est que les employés sont 
désormais des pros du sauve-qui-pleut, formés aux déplacements de seaux, à 
l’évitement de gouttes et à la prise de température : «  Nous sommes très bien 
préparés, après toutes ces années. » Ô misère… 

Il serait tentant de désigner la N-VA qui profiterait de cet état des lieux pour 
dépecer les collections fédérales existantes et transférer ce qui prend l’eau, vers 
des terres régionales plus abritées. On pourrait également subodorer que les 
Wallons, qui multiplient leurs propres musées (parfois concurrents !), ne sont pas 
les premiers à vouloir mettre la main au seau fédéralo-bruxellois : le musée « de 
proximité » est tellement plus rentable économiquement et électoralement. Mais 
l’objectivité force à dire que la situation – scandaleuse – à gérer par le 
gouvernement fédéral date d’avant-hier. D’études de faisabilité en masterplan, on a 
surtout réussi au fil des années à reporter le problème. Et pour cause – même si 
cela n’excuse rien –, restaurer des bâtiments publics, classés, vieux et aux surfaces 
énormes, coûte très cher. Quel ministre serait assez fou pour s’emparer de la 



chose ? Un ministre de la Culture ? Oui, mais en Belgique il n’y en a pas, ou plus, 
ou trop : un par communauté et neuf « compétents » pour Bruxelles. 

Quelle politique des musées pour la Belgique, quel budget, quelles restaurations et 
priorités ? C’est la secrétaire d’Etat à la Politique scientifique qui est chargée 
d’apporter des solutions à une problématique qui la dépasse, vu l’ampleur des 
problèmes, l’enjeu global culturel et la structure du pays où ils sont posés. Un pays 
digne de ce nom se doit d’y répondre, mais la Belgique a-t-elle encore cette volonté 
et ce luxe ? Les conservateurs n’y croient plus. Quand le politique avouera-t-il que 
lui non plus ? Il y a pire que prendre l’eau : être seul à croire qu’on peut être sauvé. 

http://plus.lesoir.be/25078/article/2016-02-09/deglingue-generale-aux-musees-
royaux 
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Standpunt BDW: Museumregen 
door Danny Vileyn © Brussel Deze Week - 10/02/2016 
 
Het Jubelparkmuseum dreigt anderhalf miljoen euro private sponsoring te mislopen 
als de lekkende daken niet hersteld zijn. De (centrum-)rechtse regering Michel moet 
dringend ingrijpen: ze kan het zich gewoon niet veroorloven om te talmen, ook al is 
de slechte toestand waarin tal van federale musea verkeren niet haar fout. Een 
(centrum-)rechtse regering die geld van de private sector laat liggen zou terecht de 
hoon van heel de goegemeente over zich heen krijgen. De Opeenvolgende 
regeringen van socialisten, liberalen en christendemocraten vonden het niet de 
moeite om in Brusselse musea te investeren. Waarom mag God weten. Altijd waren 
er wel dringender investeringen of gooide Europa roet in het eten. Of werden er 
discussies gevoerd over de vraag: moeten de federale musea bicommunautair of 
cocommunautair worden? Het Afrikamuseum in Tervuren is het enige museum dat 
op dit ogenblik grondig aangepakt wordt, terwijl ook het Chinees Paviljoen en de 
Japanse Toren om restauratie smeken. 
Brussel Deze Week kopte op 10 januari 2013 ‘Jubelpark zet de emmers klaar’. Drie 
jaar later is het de krant De Standaard die op haar voorpagina schrijft: ‘Ook in het 
Jubelpark museum regent het binnen.’ In 2013 was Didier Reynders (MR) minister 
van de Regie der Gebouwen. Na drie jaar is de Regie er nog niet geslaagd om een 
aannemer te vinden die lekkende daken kan dichten. Waar liep het in 2013 mis: bij 



de politiek of bij de administratie? Het is tegenwoordig bon ton om bij problemen te 
zeggen dat we niet naar het verleden moeten kijken, maar naar de toekomst. Dat is 
natuurlijk onzin. Wie weigert naar het verleden te kijken is gedoemd om dezelfde 
fouten te blijven maken. 

Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) heeft een 
eenmalige subsidie klaar voor dringende werken. Dat geld moet dit jaar gebruikt 
worden, anders zijn de musea het kwijt. Dat klinkt absurd, maar dat zijn de regels. 
Maar er wacht nog meer onaangenaam nieuws. Als het lekkende dak niet dit jaar 
gedicht is, kan de aannemer die de zaal moet herinrichten niet aan de slag en moet 
het museum de man een boete betalen. Weggegooid geld heet dat. 

Het is minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die de voogdij heeft 
over de Regie der Gebouwen. Jambon heeft veel geld veil voor de strijd tegen 
terrorisme en radicalisering in de kanaalzone. Dat is maar één luik van de strijd die 
moet gevoerd worden. Massaal investeren in de federale musea zou het toerisme in 
de hoofdstad een boost kunnen geven. Zou het niet heerlijk uitdagend zijn mochten 
de N-VA-ministers Jambon en Sleurs voor de volgende verkiezingen negentien 
Franstalige burgemeesters en vijf Franstalige Brusselse ministers kunnen uitnodigen 
om de gerenoveerde zalen van federale musea in te huldigen? Musea die door 
liberalen, socialisten en christendemocraten verwaarloosd waren? 

   

Jubelparkmuseum lekt: 
sponsorgeld op de helling 
 

door © brusselnieuws.be - 09/02/2016 
 
Het is een oud probleem: het Jubelparkmuseum is zo lek als een zeef. Maar dat 
dreigt nu veel geld te gaan kosten: een privésponsor heeft anderhalf miljoen euro 
voor het museum, maar eerst moet het dak gerepareerd worden. En dat gebeurt 
maar niet. 
 
Het Jubelparkmuseum heeft een bijzonder rijke collectie. Maar het gebouw lekt al 20 
jaar door gebrekkig onderhoud, en het blijft dweilen met de kraan open. Dat meldt 
De Standaard op dinsdag. "Een echte oplossing blijft uit", zegt conservator Werner 
Adriaenssens aan onze redactie. 
 
"Er duiken steeds nieuwe lekken op, en dan zetten we bakken klaar. De stukken 
worden steeds verplaatst, en soms raken die natuurlijk ook beschadigd", voegt 
Adriaenssens toe. De lekken situeren zich in het hele gebouw: van de opslagruimtes 
tot tentoonstellingsruimtes die dus afgesloten moeten worden. 



 
Sponsorgeld sinds 2008 ongebruikt 
 
Door de slechte toestand van het gebouw kan beschikbaar sponsorgeld voor het 
museum niet gebruikt worden. "Het fonds Inbev-Baillet-Latour heeft in 2008 al 1,5 
miljoen euro gegeven om nieuwe zalen in te richten. Maar dat geld kan niet gebruikt 
worden, want de zalen voor de collectie zijn lek", zegt Adriaenssens. "De sponsor 
vraagt zich ondertussen af wanneer we eindelijk kunnen beginnen, en wij kunnen 
geen antwoord geven." 
 
Dat komt doordat twee overheidsdiensten bevoegd zijn voor het museum. De 
inrichting en werking worden gefinancierd met geld voor de Federale 
Wetenschappelijke Instellingen, maar het gebouw wordt beheerd door de Regie der 
Gebouwen. En die talmt met de nodige renovaties. De Regie moet een aannemer 
aanduiden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. 
 
Er is ook een subsidie van 500.000 euro van Wetenschapsbeleid die niet gebruikt 
kan worden zolang er geen renovatie is. Die moet dit jaar gebruikt worden, anders 
verliest het museum het geld. 
 
Tweede museum 
 
Het is niet het eerste Brusselse museum waar lekken zijn, ook in de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten werden eerder een aantal werken preventief 
weggehaald.	  


