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In harmonie met het landschap
De indianenstam Pequot die de kolonisatie van
Noord-Amerika maar ternauwernood overleefde,
wordt nu geëerd met een eigen museum. Het
groendak verbeeldt de relatie van de indianen met
hun omgeving.
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In de eigen taal van de indianen betekent ‘pequot’ vernietiger, maar dat slaat
toch vooral op de vermeende bloeddorstigheid van deze oorlogszuchtige stam.
Over het algemeen waren deze indianen uit het Amerikaanse Connecticut-gebied
landbouwers en vissers. Hun bloeddorstigheid kwam meer voort uit zelfbehoud,
zeker toen de eerste westerlingen zo’n vijf eeuwen geleden een claim op hun
grondgebied kwamen leggen. Ze overleefden de langdurige strijd ternauwernood.
Tegenwoordig heeft een van de twee resterende takken van de stam, de

De nabestaanden van
‘de vernietigers’ hebben een
prachtig museum laten bouwen

Mashantucket Pequot – nauw gelieerd aan de eveneens
ooit bijna verdwenen Mohikanen – een prachtig museum
met studiecentrum in de plaats van oorsprong,
Mashantucket, Connecticut. De drie vormen van het
gebouw – een cirkel, een organische landvorm (= duidelijk waarneembaar aan het landoppervlak) en een rechte
lijn – verbeelden de niet alleen de meervoudige betekenis
van het gebouw – het creëren van ruimte, invullen van
een museum en vormgeven aan een studiecentrum –

maar ook de relatie van de indianen met hun
oorspronkelijke omgeving. En dat geldt ook nu
nog: de harmonie met de natuur en het landschap
komt mede tot uiting in het bijna 4.000 m2 grote
tweelaagse groendak met inheemse beplanting dat
vrijwel naadloos overloopt in de ongerepte bosrijke
en moerasachtige omgeving.
Van binnenuit het museum biedt de glazen koepelconstructie een prachtig uitzicht op de omliggende
omgeving en het hemeldak. Het rechthoekige
atrium huisvest de archieven, een theater en een bibliotheek
waar de bezoeker meer kan leren over de geschiedenis van
de Pequot.
De in totaal drie bezoeklagen zijn allemaal verbonden met een
eveneens toegankelijke toren, die de culturele wedergeboorte
van de Mashantucket Pequots verbeeldt en verder zicht biedt
op het land waar de wortels van hun cultuur en geschiedenis
liggen. Uiteraard is ook het groendak zelf toegankelijk voor
de bezoeker.
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