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Het museum is vijf jaar gesloten geweest  
voor het publiek omwille van de renovatie.  
Wat is de grote vernieuwing in de permanente 
tentoonstelling?
De nieuwe permanente tentoonstelling wil een 
beeld van het hedendaags Afrika tonen. We zijn 
niet langer een museum van het koloniale Afrika, 
maar wel van het Afrika van vandaag en van de 
toekomst, zonder de gedeelde geschiedenis 
tussen België en de landen van Centraal-Afrika te 
verwaarlozen. We kijken kritisch naar ons koloniaal 
verleden en willen ook een soort lieu de mémoire 
zijn, zowel voor Belgen als voor Congolezen. 
Daarnaast willen we een forum zijn voor debat 
waarin alle opinies aan bod kunnen komen. We 
hopen dat we een echte ontmoetingsplek en een 
centrum voor dialoog kunnen zijn voor iedereen 
die een oprechte interesse heeft voor Afrika. 

Op welke manier werden de Afrikanen  
zelf betrokken bij de realisatie van het  
nieuwe museum?
Als je een museum wil maken over hedendaags 
Afrika, dan moet je daar uiteraard ook de Afri-
kanen zelf bij betrekken, zowel uit Afrika als 
uit de diaspora. Wij hebben van bij het begin 
geprobeerd een nauwe band te ontwikkelen 
met de leden van de diaspora. Al in 2004 werd 
het COMRAF opgericht. Aanvankelijk ging dat 

Terugblik op 2018  
met Guido Gryseels,  
Algemeen Directeur  
van het KMMA
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Er zijn belangrijke stappen  
genomen in de manier waarop 
we naar Afrika kijken, met Afrika 
omgaan en luisteren naar de  
gevoeligheden in de Afrikaanse 
gemeenschap." 
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voornamelijk over de organisatie van culturele 
en educatieve evenementen, later ook over de 
renovatie en ons onderzoek. Toen de definitieve 
plannen voor de herinrichting vorm kregen, werd 
vanuit COMRAF de Groupe des six opgericht die 
commentaar gaf op de voorstellen. Ondanks onze 
oprechte intenties is de samenwerking met de 
diaspora niet altijd vlot verlopen. We willen dat in 
de toekomst dan ook beter plannen en intensifi-
eren. In Europees verband werken we ook samen 
aan projecten om de diaspora nauwer te betrek-
ken bij het werk van etnografische musea.

We hebben ook Afrikaanse museumdirecteurs 
en experten geconsulteerd. Wij hebben partner-
schappen met de nationale musea in Rwanda, 
met het Musée des civilisations noires in Senegal, 
de nationale musea in Congo, en het nationaal 
museum in Lubumbashi. In Kinshasa wordt 
momenteel een nieuw museum gebouwd dat zal 
openen eind 2019. Wij willen daar graag nauw 
aan meewerken, bijvoorbeeld aan de inrichting 
van het museum en de opleiding van conservato-
ren en publiekswerkers. 

Ondanks de grote impact van de renovatie, waar-
aan heel wat wetenschappers meewerkten, ging 
het onderzoek aan het wetenschappelijk instituut 
verder. Wat zijn voor u de hoogtepunten?
Enkele projecten met een sterke link met duur-
zame ontwikkeling springen er voor mij uit, zoals 
het onderzoek naar fruitvliegen die grote oogst-
verliezen veroorzaken in Afrika. Door taxono-
misch onderzoek en onze collecties verbeteren 
we de identificatie en ontwerpen we samen met 
Afrikaanse instellingen effectieve bestrijdingspro-
gramma’s. In het licht van de huidige discussie 
rond klimaatverandering is ook het onderzoek 
van onze bosecologen over de koolstofopslag in 
kleine bomen, dat begin 2019 werd gepubliceerd 
in Nature Plants, heel belangrijk. De studie naar de 
link tussen traditionele en hedendaagse muziek 
in Afrika vind ik vernieuwend. Ook het archeolo-
gisch onderzoek in Congo is zeer pertinent, en 

de koppeling met linguïstisch onderzoek is echt 
boeiend. Een ander hoogtepunt is het onderzoek 
over de kobaltmijnen en de invloed op menselijke 
gezondheid, alsook ons programma rond het 
versterken van nationale onderzoekscapaciteit 
in geologie in Rwanda. Bijzonder relevant zijn 
ook de programma’s rond early warning systems 
voor natuurlijke risico’s, zoals mooi geïllustreerd 
in een BBC-reportage. Tenslotte hebben onze 
historici belangrijke bijdragen geleverd aan het 
debat rond het koloniaal verleden, restitutie en 
de politieke situatie in Congo. Ons herkomston-
derzoek naar sommige collectiestukken afkomstig 
van plundering in DR Congo krijgt nu heel wat 
internationale belangstelling.

De culturele revolutie in het museum betreft niet 
alleen het narratief in de tentoonstelling, maar 
ook de werking van de wetenschappelijke instel-
ling. Welke stappen zijn daar genomen?
Er zijn belangrijke stappen genomen in de manier 
waarop we naar Afrika kijken, met Afrika omgaan 
en luisteren naar de gevoeligheden in de Afri-
kaanse gemeenschap. Dat komt bijvoorbeeld 
tot uiting in de zaal over de biodiversiteit, die de 
wisselwerking tussen natuur en mens centraal 
stelt. Ik zie ook verandering in onze manier van 
onderzoek doen. We werken veel meer in partner-
schap met Afrikaanse instellingen en publiceren 
gezamenlijk, ook op naam van de Afrikaanse 
partners. Met programma’s zoals een artist, 
journalist en binnenkort ook scientist in residence 
maken we onze collecties veel meer toegankelijk 
voor mensen van Afrikaanse oorsprong. Wat is 
hun interpretatie? We gaan nu meer investeren in 
herkomstonderzoek van onze collecties. Dat vind 
ik een hele belangrijke ontwikkeling, net zoals het 
feit dat onze wetenschappelijke opleidingspro-
gramma’s steeds meer in Afrika plaatsvinden, en 
niet meer exclusief in Tervuren. Tenslotte willen we 
nog meer werk maken van een effectief diversi-
teitsbeleid, zowel in onze personeelsbezetting als 
in onze bestuursorganen. 
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8 · MUSEUMLEVEN

2018 stond helemaal in het teken  
van de heropening van het museum. 
Op 8 december was het zover:  
onder grote internationale belang- 
stelling opende het museum na vijf 
jaar sluiting opnieuw de deuren.

DE AANLOOP NAAR  
DE HEROPENING

Afronding van de bouwwerken

De bouwwerken werden opgeleverd op 1 april 
2018. Dankzij de renovatie werd de publieks-
ruimte bijna verdubbeld van 6000 naar 11 000 m². 
Het volledige onthaalpaviljoen en het museum-
gebouw werden rolstoeltoegankelijk gemaakt. 
Grote liften en een hellend vlak zorgen ervoor 
dat iedereen op alle verdiepingen van zowel het 
nieuwe als het oude gebouw geraakt. Oude wen-
teltrappen werden vervangen door plateauliften 
en ook de sanitaire ruimtes zijn aangepast. Op het 
vlak van duurzaamheid gebeurden verschillende 
ingrepen om het  energieverbruik te beperken. 
De nieuwe tijdelijke tentoonstellingszalen werden 
met klimaatregeling uitgerust zodat ze bruiklenen 
kunnen ontvangen in de beste omstandigheden. 

Bovendien werd een congrescentrum gereali-
seerd met vergaderzalen van 24 tot 64 personen 
en een gloednieuw auditorium met 224 plaatsen. 

Op 31 mei werd het gebouw voorgesteld aan de 
pers in aanwezigheid van staatssecretaris voor 
Wetenschapsbeleid mevrouw Zuhal Demir en 
de minister bevoegd voor de Regie der Gebou-
wen, Jan Jambon. Bij die gelegenheid werd de 
openingsdatum van 8 december 2018 bekend-
gemaakt. Samen met de persconferentie werd 
ook de nieuwe website gelanceerd en de nieuwe 
huisstijl aangenomen.

Inrichting van de tentoonstelling

Zodra het gebouw overgedragen werd aan het 
museum konden alle voorbereidingsruimten in 
het museum in gebruik genomen worden. Op 
3 april werd het dossier van de losse scenogra-
fie toegewezen aan het bedrijf Potteau. Vanaf 
dan kon concreet werk gemaakt worden van 
de inrichting van het museum. Om die klus op 
amper acht maanden tijd te klaren, werd extra 
personeel aangeworven. De laatste objecten 
werden gerestaureerd en replica’s en maquettes 
voor hands-on-installaties werden gemaakt. Vanaf 
eind maart werd volop gewerkt aan de realisatie 
van de multimedia. Een team vertrok naar de DR 
Congo voor de realisatie van een virtual reality 
experience en ander beeldmateriaal. Ook de 
zaalteksten werden gefinaliseerd, nagelezen door 

Dankzij de renovatie 
werd de publieksruimte 

bijna verdubbeld,  
van 6000 naar  
11 000 m²
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externe peer reviewers en vertaald. Alle hoofd-
teksten zijn beschikbaar in de drie landstalen en 
het Engels, kleinere teksten zijn in het Neder-
lands, Frans en Engels. 

Hoewel een aantal grote objecten al eerder terug-
keerden naar het museum, is de inhuizing van de 
meer dan 4000 tentoongestelde objecten na de 
zomervakantie in een stroomversnelling geko-
men. Zaal per zaal werd systematisch ingericht. 
Na het schoonmaken van de vitrines werden de 
objecten in de tentoonstellingskasten geplaatst, 
werd elk object minutieus uitgelicht en werd pas-
sieve vochtregeling aangebracht.

Samenwerking met de diaspora

De nieuwe permanente tentoonstelling werd 
ontwikkeld in samenwerking met mensen uit de 
Afrikaanse diaspora en specialisten uit Afrika. 
Sinds het allereerste overleg over de renovatie 
in 2002 was er een vertegenwoordiger van de 
Afrikaanse diaspora aanwezig. In 2004 werd het 
COMRAF opgericht, een institutioneel overlegor-
gaan tussen het KMMA en de Afrikaanse diaspora 
in België. Het museum stond ook aan de wieg 
van de oprichting van Europese netwerken om 
de Afrikaanse diaspora nauwer te betrekken bij 
de werking van musea. De voorbije drie jaar heeft 
het COMRAF ook een Groupe des six aangeduid 
om het museum te adviseren over de Afrikaanse 
kijk op onze renovatie, de keuze van thema’s en 
collecties, het becommentariëren van de teksten 
en de ontwikkeling van educatieve activiteiten. In 
die samenwerking botste het al wel eens tussen 
de meningen van verschillende actoren, maar 
alle partijen ervaarden het vooral als de start van 
een proces waarbij belangrijke stappen vooruit 
werden gezet. 

Herdenking menselijke zoo  
in Tervuren

De heropening van het museum maakt uiteraard 
ook het verleden opnieuw brandend actueel, 
onder meer de inhumane geschiedenis van de 
menselijke zoo naar aanleiding van de Koloni-
ale Tentoonstelling in het park van Tervuren in 
1897. Hier werden destijds zo’n 267 Congolezen 
tentoongesteld in vier ‘authentieke’ dorpen. Hun 
precieze aantal kennen we niet, evenmin als de 
namen van de meesten van hen. Zeven van hen 

stierven tijdens de tentoonstelling. Hun graven 
liggen naast de kerk van Tervuren en werden door 
de gemeente gerestaureerd. Naar aanleiding 
van de heropening werd op 1 december samen 
met leden van de diaspora een herdenkingsplaat 
ingehuldigd op een van de plekken waar de dor-
pen zich bevonden. 

In het museum zelf creëerde de Congolese 
kunstenaar Freddy Tsimba het kunstwerk Ombres 
(Schaduwen) om hulde te brengen aan deze en 
andere Congolezen die in België tentoongesteld 
werden of stierven tijdens hun verblijf in België. 
Bij uitbreiding is dit werk een nieuw en heden-
daags herdenkingsmonument voor alle slachtof-
fers van de kolonisatie.

Opstart operationele werking

Tegelijk met de inrichting van het museum werd 
ook de operationele werking opgestart. De 
uitbating van museumshop en museumrestau-
rant werd toegewezen aan externe bedrijven. Er 
werden contracten gemaakt voor outsourcing van 
bewaking en poetsdienst en er werd een pool 
van 60 zelfstandige gidsen aangelegd. Vanaf april 
kreeg de nieuwe gidsenploeg elke maand een 
dag opleiding. Ook het nieuwe ticketingsysteem 
met reservatietool werd gefinaliseerd. Voor de 
dienst events en onthaal werden zeven nieuwe 
medewerkers aangeworven.

In het museum creëerde de Congolese kunstenaar  
Freddy Tsimba het kunstwerk Ombres om hulde te brengen  
aan de Congolezen die in België tentoongesteld werden  
of stierven tijdens hun verblijf in België in 1897.

Freddy Tsimba, Ombres (Schaduwen), 2016. Collectie KMMA,  
inv. © F. Tsimba no. 2016.45.
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Events

Om het nieuwe gebouw beter te leren kennen 
en te toetsen aan de realiteit werden al voor de 
opening een aantal publieksevenementen geor-
ganiseerd. Zo konden een aantal grote sponsors 
hun klanten uitnodigen op een preopening, maar 
ook het grote publiek kon kennismaken met het 
museum ter gelegenheid van de dansvoorstel-
ling Banataba (van 4 tot 7 mei) van de Congolese 
choreograaf Faustin Lyniekula in het kader van 
KunstenfestivaldesArts of een Tourist run (2 sep-
tember) door de nieuwe ondergrondse verbin-
dingsgalerij in het kader van het Gordelfestival. 

In het kader van de NAVO-top op 11 en 12 juli 
in Brussel organiseerde de Belgische federale 
overheid een programma voor de partners van de 
staatshoofden en regeringsleiders. Op donder-
dag 12 juli bezochten ze het museum. 

Naar aanleiding van de heropening van het 
museum organiseerde het museum samen met 
het Egmont-Koninklijk Instituut voor Internationale 
Betrekkingen van 17 tot 19 september de con-
ferentie  ‘Sharing Past and Future: Strengthening 
African-European Connections’. Deze driedaagse 
conferentie bood een kritische reflectie op de 
manieren waarop Afrikanen en Europeanen 
op een gedeelde en duurzame manier kunnen 
samenwerken in de toekomst. De openingsses-
sie en de persconferentie gingen door in het 
museum. Het vervolg van het programma vond 
plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.
Op 17 oktober werd het nieuwe museumres-
taurant Tembo op de eerste verdieping van het 
nieuwe onthaalpaviljoen geopend. Dit was al 
vanaf de eerste dag een groot succes.

Tentoonstellingen en activiteiten 
extra muros

Tijdens de sluiting van het museum ging de 
scholenwerking door bij een aantal partnerinstel-
lingen. De meeste ateliers liepen af eind 2017, 
enkel onze activiteiten in BOZAR liepen nog door 
in 2018. De laatste activiteit in Studio Congo in 
Bozar vond plaats op 24 en 25 februari. Daarna 
sloot ook deze Pop-up haar deuren.

Voor de opening organiseerde het museum  
nog één tentoonstelling in eigen land.  
AfricaMuseum@EgmontPalace bracht  collectie-

stukken uit het museum in dialoog met heden-
daagse kunst. De deelnemende kunstenaars 
waren Sammy Baloji, Chéri Chérin, Iviart Izamba Zi 
Kianda, Eddy Kamuanga Ilunga, Pauline M’barek, 
Aimé Mpane, Voania Muba, Aimé Ntakiyica, Chéri 
Samba, Sarah Vanagt en Maarten Vanden Eynde.  
De expositie lichtte alvast een tipje van de sluier 
hoe het vernieuwde museum er zou kunnen uit-
zien.  De expo werd op 18 juli geopend door Hare 
Majesteit Koningin Mathilde.
 
 

De succesvolle tentoonstelling Congo Art Works 
reisde ook in 2018 verder. Van september tot 
januari 2019 was een aangepaste versie te zien 
onder de titel Congo Stars in het KunstHaus in 
Graz. Commissarissen van deze tentoonstelling 
waren Barbara Steiner (Kunsthaus Graz), Günther 
Holler-Schuster (kunstenaar), Fiston Mwanza 
Mujila (schrijver), Bambi Ceuppens (KMMA) en 
Sammy Baloji (kunstenaar).

In residentie

Sinds 2008 verwelkomt het KMMA Centraal-Afri-
kaanse artiesten en culturele actoren die de col-
lecties willen bestuderen en belichten in hun werk. 
Elk jaar biedt het museum een of meerdere resi-
denties aan van minimum 1 of maximum 3 maand 
met de steun van DGD (Directie-Generaal Ontwik-
kelingssamenwerking en Humanitaire Hulp).

In 2018 was Ganza Buroko (Centre culturel Yole! 
Africa, Goma, DR Congo) te gast in het museum 
van 1 tot 15 augustus, en van 7 september tot 14 

De laatste pop-uptentoonstelling in eigen land,  
AfricaMuseum@EgmontPalace, werd op 18 juli 2018  
geopend door Hare Majesteit Koningin Mathilde.
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oktober.  Hij zocht in de museumarchieven en 
-collecties informatie over de stad Goma, met als 
doel in 2020 een tentoonstelling te maken over 
de geschiedenis van deze bijzondere stad aan de 
voet van de nog steeds actieve Nyiragongo-vul-
kaan. Deze tentoonstelling zal  worden omkaderd 
door een reeks debatten.

Het residentieprogramma werd in 2018 voor het 
eerst ook opengesteld voor journalisten. Het doel 
is nieuwe discoursen te creëren over het museum 
evenals een bredere dialoog tussen de museum-
vertegenwoordigers en intellectuelen met een 
Afrikaanse achtergrond, en de deelname aan het 
dekoloniseringsproces van het museum. Denise 
Maheho Mwasi, journaliste bij de Congolese 
Radio Okapi, verbleef twee keer gedurende twee 
weken in het museum.

Van 10 tot 21 september onderzocht zij de talrijke 
projecten van de wetenschappelijke instelling 
in en samen met Congo en woonde ze ook de 
conferentie ‘Sharing the Past and the Future’ bij. 
Tijdens Maheho’s tweede verblijf van 1 tot 16 
december stond de heropening van het museum 
centraal, en meer bepaald de perceptie van 
Congolezen en de Afrikaanse diaspora over 
de nieuwe tentoonstelling en filosofie van het 
museum. 

Enkele van de reportages van Denise Maheho 
voor Radio Okapi (in het Frans):

 · Des objets ethnographiques conservés  
dans les musées occidentaux : restitution  
ou partage du patrimoine culturel

 ·  Quel est l’apport du Musée royal  
de l'Afrique centrale en Belgique sur la vie 
des Congolais en RDC ?

 ·  Interview avec Didier Reynders,  
le Vice-Premier ministre belge chargé  
des Affaires étrangères
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Journalist in residence Denise Maheho Mwasi (Radio Okapi, DR 
Congo) interviewt Ganza Buroko (Yole! Africa, Goma, DR Congo).

https://www.radiookapi.net/2018/10/31/emissions/identite-culturelle/des-objets-ethnographiques-conserves-dans-les-musees
https://www.radiookapi.net/2018/11/19/emissions/identite-culturelle/quel-est-lapport-du-musee-royal-dafrique-centrale-en
https://www.radiookapi.net/2018/12/12/actualite/culture/didier-reynders-il-faudra-avoir-un-debat-pour-quels-types-dobjets
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DE HEROPENING

Bij de heropening nam het museum zijn nieuwe 
roepnaam aan: AfricaMuseum. De instelling met het 
wetenschappelijk instituut blijft evenwel Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika. Tegelijk werd het 
Koloniënpaleis omgedoopt tot Afrikapaleis.

Persconferenties

Er werd zowel in binnen- als in buitenland met 
grote spanning uitgekeken naar de heropening. 
Vanwege de grote belangstelling werden drie 
persmomenten georganiseerd: in het Nederlands, 
Frans en Engels. De Engelstalige internationale 
persconferentie was een samenwerking met Toe-
risme Vlaanderen en Visit Brussel. In totaal ontving 
het museum 470 journalisten uit 28 verschil-
lende landen, met name uit Frankrijk, Nederland, 
Groot-Brittannië, Duitsland, Luxemburg, Italië, 
Spanje, Portugal, Griekenland, Finland, Noorwe-
gen, Denemarken, Zweden, Polen, Tsjechië, Slove-
nië, Litouwen, Rusland, Congo, Rwanda, Koeweit, 
VS, Canada, China, Thailand, Dubai en Japan.

Officiële opening op  
8 december 2018

De officiële academische zitting ‘s ochtends voor 
een 350-tal aanwezigen gebeurde in aanwezig-
heid van vicepremier en minister van Ontwikke-
lingssamenwerking Alexander De Croo en tal 

van Congolese genodigden waaronder de heren 
Pierre Kompany, kersverse burgemeester van 
Ganshoren, Paul Bakua-Lufu Badibanga, directeur 
van het IMNC (Institut des Musées nationaux du 
Congo), Henri Kalama, directeur van de Acadé-
mie des Beaux-Arts in Kinshasa, Jacob Sabakinu 
Kivulu, professor en coördinator van de Internatio-
nale samenwerking en relaties aan de UNIKIN. 

Ter gelegenheid van de heropening nam het 
museum als instelling afstand van kolonialisme als 
bestuursvorm en erkende het leed van de slacht-
offers van koloniaal geweld. Ook het erg actuele 
restitutiedebat en de voortrekkersrol van het 
museum hierin kreeg aandacht. Naast de direc-
teur en vicepremier De Croo namen ook Josette 
Shaje Tshilula, professor kunstgeschiedenis aan de 
UCL, oud-voorzitster van Africom, oud-algemeen 
directeur van de Musées nationaux du Congo en 
Clémentine Madiya Faïk Nzuji, professor emerita 
aan de UCL, het woord.

Na de academische zitting onthulden de minister, 
de directeur, Bambi Ceuppens en Billy Kalonji 
in de ondergrondse galerij de tekst ‘Alles gaat 
voorbij behalve het verleden’. Het museumkoor 
verwelkomde het gezelschap op de trappen 
naar het museumgebouw met het lied Echo, een 
compositie van Marie Daulne, Ronny Mosuse en 
Fabrizio Cassol. Met dit lied vertolkt het museum 
de rouw die rond de geschiedenis van de kolo-
nisatie hangt en herdenkt het alle Congolezen 
die in België zijn gestorven, en bij uitbreiding alle 
vergeten slachtoffers van de kolonisatie.

In totaal ontving  
het museum 

uit 28  
verschillende  
landen

470 journalisten 

Officiële opening van het AfricaMuseum op 8 december 2018.
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In de namiddag waren er opnieuw speeches voor 
de 1500 genodigden voor het openingsevent. 
Naast de directeur nam ook Billy Kalonji, voorzitter 
van Comraf, het woord.

Communicatie

Bonka Circus ontwikkelde de openingscampagne 
‘Mijn AfricaMuseum’. Daarbij kreeg iedereen al 
voor de opening de kans om een stuk uit de collec-
tie te kiezen op de website mijnafricamuseum.be, 
en het bijhorende persoonlijke verhaal te delen 
via de sociale media. De campagne gaf aan 
iedereen − ongeacht leeftijd, kleur of origine − de 
kans om zijn of haar persoonlijke band met het 
museum uit te drukken. Zo speelde de campagne 
zelf een rol in het omgaan met het verleden en 
het bouwen van een verhaal voor de toekomst. 
'Vrienden van het Museum’ Coely, Eric Kabongo, 
Marie Daulne, Vincent Kompany, Bart Peeters, 
David Van Reybrouck, Cécile Djunga, Christophe 
Deborsu, Pierre Kroll en Ronny Mosuse gaven 
alvast het voorbeeld.
Mijnafricamuseum.be leverde honderden ver-
halen op van medewerkers, wetenschappers, 
partners, jongeren en ouderen uit alle bevolkings-
groepen. Mede door deze campagne sloot het 
museum 2018 af met 19 535 volgers op al zijn 
sociale media. Er kwamen 8587 nieuwe volgers 
bij, een stijging met 78% tegenover 2017.

Museumtram/museumbus

Helaas was er bij de opening van het museum 
nog geen oplossing gevonden voor een eigen 
parking. Daarom werd in overleg met Visit 
Brussels en de Provincie Vlaams-Brabant een 
inspanning gedaan om vanuit Brussel en Leuven 
een aangename tram- of busrit naar Tervuren te 
voorzien. Met Visit Brussels werd tram 44 sterk 
gepromoot als de Africatram waarin gedurende 
de hele kerstvakantie acteurs verhalen vertelden 
over het museum. Vanuit Leuven organiseerde de 
vzw Toerisme Vlaams-Brabant een gratis pendel-
bus naar het museum.

DE NIEUWE PERMANENTE 
TENTOONSTELLING

Centraal in de renovatie stond het proces van 
dekolonisering. Dit is een proces van lange duur 
dat nog niet afgelopen is. De heropening van 
het museum is echter een belangrijke stap naar 
een meer Afrikaanse kijk op collectiebeheer en 
wetenschappelijk onderzoek, en een diversiteits-
beleid. In dat kader was de samenwerking met de 
Afrikaanse diaspora essentieel.

Een nieuw verhaal

De nieuwe permanente tentoonstelling stelt de 
mens centraal, focust op Midden-Afrika vanuit een 
hedendaags perspectief, vertrekt vanuit de eigen 
collecties en is thematisch opgevat.

Het nieuwe museum is niet langer een museum 
van het koloniale Afrika, maar wel van het Afrika 
van vandaag en van de toekomst, zonder de 
gedeelde geschiedenis tussen België en de 
landen van Midden-Afrika te verwaarlozen. Dat wil 
zeggen dat ook hedendaagse thema’s behandeld 
worden zoals de Belgen van Afrikaanse afkomst, 
biodiversiteit en klimaatverandering, het dage-
lijks leven, talen en muziek en de paradox van de 
rijkdommen in Afrika. Het verhaal over het kolo-
niaal verleden wordt op een nieuwe en kritische 
manier gebracht. Het museum is een soort lieu de 
mémoire, zowel voor Belgen als voor Congolezen. 
Daarnaast wil het nieuwe museum een forum zijn 
voor debat waarin alle opinies aan bod kunnen 
komen. In dat kader werd een Afropea-zaal 
ingericht, een dynamische zaal waar de Belgen 
van Afrikaanse afkomst zelf hun verhaal vertellen. 
Deze galerij fungeert tegelijk als tentoonstel-
lingsruimte, ontmoetingsplek en documenta-
tiecentrum. Bezoekers worden uitgenodigd om 
correcties te suggereren en documenten, foto’s 
en getuigenissen te delen, zodat de kennis verder 
kan uitbreiden.

In de permanente tentoonstelling werden er 
heel wat interactieve opstellingen geïntegreerd. 
Op vier plaatsen, in de vier hoekzalen van het 
gebouw, wordt het publiek uitgenodigd tot actie. 

 

https://mijnafricamuseum.be/nl
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Hedendaagse thema’s worden behandeld,  
zoals biodiversiteit en klimaatverandering.

Het verhaal over het koloniale verleden wordt  
op een nieuwe en kritische manier gebracht.

De nieuwe scenografie combineert het gebruik van  
de originele, gerestaureerde vitrinekasten met een nieuw  
modulair systeem. In deze dynamische opstelling komen  
de collecties mooi tot hun recht.
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Tentoongestelde  
objecten

 

1843 
objecten uit de collecties  
Culturele Antropologie & 

Geschiedenis

ca. 865 
zoölogische  

specimens 

ca. 600 
mineralen

724 
houtstalen
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Integratie van hedendaagse kunst 

Bij de renovatie was de integratie van heden-
daagse kunst in het museum een belangrijk item. 
Het museum heeft een beroep gedaan op kun-
stenaars uit Afrika of met Afrikaanse roots, zoals 
Aimé Mpane, Freddy Tsimba, Michèle Magema, 
Aimé Ntakiyia, Méga Mingiedi, Bodys Isek Kinge-
lez, Chéri Samba, J-P Mika, Shula, Chéri Benga, 
Chéri Chérin, Barly Baruti, Iviart Izamba, Thérèse 
Kirongozi en Nelson Makengo. Bijzondere aan-
dacht ging uit naar die plekken in het museum 
die een uitgesproken koloniale sfeer uitademen. 
In de rotonde bijvoorbeeld, waar erg koloniale 
en omstreden beelden staan zoals België schenkt 
beschaving aan Congo, gaat een werk van Aimé 
Mpane, een van de belangrijkste Congolese kun-
stenaars van dit moment, de dialoog aan.

Educatie ten dienste  
van duurzame ontwikkeling

Het  vernieuwde museum beschikt over verschil-
lende educatieve ruimtes, die vanaf 2019 ope-
rationeel zijn. Met de renovatie van het museum 
en de nieuwe permanente tentoonstelling waren 
ook de educatieve doelstellingen – en zo ook 
de inhoud van de sensibiliseringsacties – aan 
vernieuwing toe. In 2018 werden de sensibili-
seringsactiviteiten met het oog op de integratie 
van wereldburgerschapseducatie voorbereid. 
Dit programma draagt bij aan de missie van het 
KMMA, namelijk kennis delen om het inzicht in en 
begrip van het Afrikaanse continent en de plaats 
ervan in de wereld te bevorderen, en de culturele 

en natuurlijke diversiteit voor een duurzame ont-
wikkeling te stimuleren. Bij de uitwerking van de 
activiteiten worden het renovatieteam, de weten-
schappers, de onderwijssector, de Afrikaanse 
diaspora en partners van het Afrikaanse continent 
(i.e. het nationaal museum van Lubumbashi in de 
DR Congo) nauw betrokken.

HET AFRICAMUSEUM  
GENOOT DE STEUN VAN 
VERSCHILLENDE PARTNERS 
VOOR DE REALISATIE VAN 
DIT PROJECT

De Regie der Gebouwen stond in voor het meren-
deel van de infrastructuurkosten (66,5 miljoen 
euro), het KMMA stond zelf in voor alle inrich-
tingskosten (7 miljoen euro). Hiervoor werd een 
heel fondsenwervingstraject opgezet. De grootste 
subsidie ontving het museum van de Nationale 
Loterij. Van Toerisme Vlaanderen ontving het 
KMMA een subsidie voor de uitwerking van toeris-
tische aspecten. Visit Brussels gaf steun om de link 
met Brussel te versterken. Ook de Nationale Bank 
van België gaf financiële steun aan het project,  
net zoals Puilaetco Dewaay, Adecco, Umicor, 
Texaf, KBC, American Express, Ackermans &  
Van Haaren, Rotary en Zeb. We konden rekenen 
op De Standaard, VRT, Le Soir en RTBF voor  
mediasteun.

 
 

Het museum heeft een beroep gedaan op kunstenaars  
uit Afrika of met Afrikaanse roots voor de integratie van  
hedendaagse kunst in het museum.
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Niek Kortekaas en Johan Schelfhout
inrichting
Potteau-Labo NV (hoofdaannemer), 
Helena.be (grafische vormgeving), 
Piet Hoevenaars in samenwerking 
met XL Digital (grafiek, druk en  
plaatsing), Etoile Mécanique 
(soclage), Lux Lumen (verlichting), 
CR3DO (maquettes en hands-on), 
Sycomore (audio)
multimedia
Anamnesia BV
budget inrichting en multimedia
4 miljoen euro inclusief btw.
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Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een onderzoeksinstituut met een wereld-
wijd erkende expertise. Meer dan 80 wetenschappers en zowat 120 Afrikaanse doc-
torandi en stagiairs voeren onderzoek naar samenlevingen van vroeger én vandaag, 
de biodiversiteit en de geologie van Afrika. Ze steunen op de unieke collecties van het 
museum, veldwerk en samenwerkingsnetwerken met internationale, en in het bijzonder 
Afrikaanse instellingen. Het KMMA is actief in meer dan 20 Afrikaanse landen en legt de 
nadruk op de uitwisseling van kennis met zijn Afrikaanse partners en op capaciteitsver-
sterking. Bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van Afrika is een prioriteit in de onder-
zoeksprogramma’s, met een belangrijke impact op het vlak van milieu, maatschappij en 
economie.

Het KMMA heeft drie onderzoeksdepartementen >>

Het KMMA als wetenschappelijk  
instituut: onderzoek naar  
de samenlevingen, biodiversiteit  
en geologie van Afrika
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  focus   De minerale rijkdommen, geodynamica, oppervlaktemilieus en natuurlijke  
risico's in Centraal-Afrika.

De wetenschappers van het departement Aardwetenschappen bestuderen de geologie, 
de geodynamische processen en de natuurlijke (minerale) rijkdommen in Centraal-Afrika, 
met het oog op een duurzaam beheer, en oog voor de impact van de ontginning op 
de menselijke samenlevingen. Ze bestuderen vulkanen, seismische gebeurtenissen en 
landverschuivingen voor een doeltreffend beheer van deze natuurlijke risico's. Door de 
evolutie van bodems in Afrika te ontcijferen, evalueren ze de impact van wereldwijde ver-
anderingen op de natuurlijke omgeving van het continent.

Een selectie van de belangrijkste onderzoeksactiviteiten uit 2018 wordt uitgelicht.

2. BIOLOGIE

1.  CULTURELE ANTROPOLOGIE  
& GESCHIEDENIS

3. AARDWETENSCHAPPEN

 focus   Samenlevingen van vroeger, het koloniale verleden, politieke systemen,  
culturele uitingen, talen en muziek van volkeren in of uit Afrika.

Het departement Culturele antropologie & Geschiedenis omvat verschillende disciplines 
die zich wijden aan Afrikaanse samenlevingen van vandaag en vroeger, en meer bepaald 
hun functioneren en hun realisaties. De onderzoekers bestuderen talen, de diepe geschie-
denis en archeologie, het (post)koloniale verleden, politieke systemen, culturele uitingen 
en muziek van bevolkingsgroepen in of uit Afrika. Het terreinwerk vindt plaats in Afrika 
maar ook bij de Afrikaanse diaspora. 

  focus   De biodiversiteit aan diersoorten en duurzaam beheer van de tropische  
regenwouden in Afrika.

Het departement Biologie breidt de kennis over de biodiversiteit aan diersoorten in Afrika 
uit. De biologen onderzoeken de taxonomie en fylogenie van verschillende groepen ver-
tebraten en invertebraten. De houtbiologen ontrafelen de opbouw en functie van hout, net 
als de rol van bomen en fauna in Afrikaanse ecosystemen, en dragen bij tot het duurzame 
beheer van de tropische regenwouden in Afrika. Terreinwerk gaat hand in hand met de 
studie van de enorme en unieke collectie. 
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De elektronisering van  
de traditionele muziek

Sinds 2015 onderzoekt Rémy Jadinon welke vorm 
traditionele muziekfestivals in Centraal-Afrika aan-
nemen. Op die manier krijgt hij een beter zicht op 
de transformatieprocessen in de muzikale praktij-
ken. Een festival werpt namelijk een bijzonder  
verhelderende blik op de context waarin de tra-
ditionele muziek wordt weergegeven. De dansen 
die vroeger voorbehouden werden aan een deel 
van de samenleving of die uitgevoerd werden 
tijdens rituele ceremonies worden opnieuw 
getoond op de concertpodia, voor een publiek 
dat vaak geen idee heeft waar deze kunstuitingen 
vandaan komen. Via de festivals is het mogelijk 
onderzoek te doen naar hoe het traditionele 
erfgoed wordt geënsceneerd en aangewend als 
antwoord op noden van de gemeenschap of van 
artistieke of politieke aard. 

In september 2018 nam Rémy Jadinon in het 
kader van een veldonderzoek deel aan de vierde 
editie van het festival Nyege Nyege, in Jinja, in 
Oeganda. Daar traden groepen op met traditi-
onele en elektro-traditionele muziek en interna-
tionale dj’s, voornamelijk uit Oost-Afrika. Nyege 
Nyege telde vijf podia, waarvan één speciaal 
gewijd aan traditionele muziek, en een Boiler 
Room (rechtstreekse uitzending van de muziekop-
tredens op internet) waaraan traditionele en elek-
tro-traditionele muzikanten deelnamen. Nyege 
Nyege is een internationale bijeenkomst, gericht 
op het promoten van artiesten in de elektronische 
en traditionele muzieksector, die de twee muziek-
genres willen combineren. Dit onderzoek leidde 
tot enquêtes over de compositie van ritmes en 
traditionele melodieën op muzikale software. 

 www.youtube.com/watch?v=rnZ9T3NK58w

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

De vernuftige architectuur  
van tropische woudreuzen ontrafelen

Bomen in een tropisch regenwoud kunnen enorme afmetingen 
bereiken. Hun indrukwekkende dimensies laten hen toe de 
structuur van een bos te bepalen en de ecologische kringlopen 
in een bosecosysteem volledig te domineren. Boomarchitec-
tuur is verbazingwekkend vernuftig, bijvoorbeeld om overeind 
te blijven tijdens de sterke winden en onweders in equatoriaal 
Afrika. Het project CIME, onderdeel van het FORETS-project in 
Yangambi in de DR Congo, heeft de bedoeling te achterhalen 
hoe de reuzen uit het tropische regenwoud opgebouwd zijn. 
Dit is nodig om te begrijpen hoe een woud in elkaar zit en om 
een duurzaam beheer te ondersteunen. 

Voor het onderzoek werden enkele bomen uitgekozen die 
lang geleden in een cacaoplantage waren opgeschoten. 
Professionele boomklimmers staken een handje toe om de 
nodige monsters te nemen van bladeren, twijgen, takken en 
van de stam. Deze collectie werd vervolledigd met materiaal 
van uitgegraven wortels. Alles wordt zorgvuldig bewaard in het 
gloednieuwe laboratorium voor Houtbiologie dat het KMMA 
samen met CIFOR en R&SD installeert in Yangambi. Zo blijft het 
materiaal ter beschikking voor toekomstig onderzoek.

Er werd al geanalyseerd hoe de cellen voor sapstroom geleide-
lijk smaller worden van aan de voet van de boom tot in de twij-
gen, en hoe dit verband houdt met de huidmondjes in de bla-
deren die de transpiratie regelen. We onderzoeken ook hoe de 
verhoudingen zijn tussen de dikte van het spinthout (hout vlak 
onder de schors dat nog levende cellen bevat en gemakkelijk 
vatbaar is voor aantastingen) en de totale bladoppervlakte van 
een volledige boom. Het is verbazend hoe een boom mecha-
nische sterkte met efficiënte hydraulica en weerstand tegen 
schimmels combineert. 

HOUTBIOLOGIE

Professionele boomklimmers staken een handje toe voor het nemen  
van de nodige monsters van bladeren, twijgen, takken en van de stam.
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Duurzaamheid van ambachtelijke kobaltexploitatie  
in de DR Congo 

De voorbije vijftien jaar zagen we een ongeziene groei in de vraag naar 
kobalt, een essentiële component in lithium-ionenbatterijen voor elektrische 
auto's. Sinds de 20e eeuw gebeurt de kobaltmijnbouw in de Katanga Cop-
perbelt meestal op industriële wijze. De ambachtelijke exploitatie daaren-
tegen groeide gestaag sinds 2000. Artisanale mijnbouw wordt geschat op 
ongeveer 20% van de totale kobaltexploitatie in de DRC vandaag, die op 
haar beurt staat voor 60% van de productie op wereldschaal.

De industriële ontginning besteedde quasi geen aandacht aan de milieu-im-
pact en de recente ambachtelijke mijnbouw heeft nog verder bijgedragen 
tot de verspreiding van metalen. Een eeuw kobaltexploitatie zorgde voor een 
extreme belasting van het milieu (in het bijzonder de bodem) in Katanga. Een 
lopend onderzoeksinitiatief (KU Leuven, UNILU, KMMA, UCL), gebaseerd op 
urine- en bloedanalyses, toont aan dat de Katangezen zwaar blootgesteld 
worden aan kobalt en andere mogelijk toxische metalen (waaronder ook 
uranium). Er is nog geen volledige evaluatie gemaakt van de impact op de 
volksgezondheid maar de oxidatieve schade op DNA bij kinderen is gelinkt 
aan een hoge bloostelling aan kobalt en zou kunnen leiden tot verdere 
gezondheidsproblemen.

Kobaltontginning is een mogelijke bron van gezondheidsproblemen voor 
de toekomstige generaties; bijgevolg wordt ze gezien als niet-duurzaam. 
Belangrijke ngo’s roepen op tot een ban op Congolees kobalt; zij pleiten 
eveneens voor substantiële R&D-investeringen om kobaltvrije batterijen te 
produceren. Aan de andere kant kan men niet zonder kobalt en creëert de 
exploitatie ervan in belangrijke mate jobs voor de lokale bevolking, zij het 
dan in controversiële omstandigheden. De uitdaging vandaag is werkom-
standigheden te verbeteren, de kobaltbelasting op het milieu en de bloot-
stelling van mijnwerkers en de bevolking in het algemeen te verlagen en 
tegemoet te komen aan de noden van onze hedendaagse maatschappij.

GEODYNAMICA EN MINERALE RIJKDOMMEN

Muzikanten Leo Palayeng en Otim Alpha,  
pioniers van de elektro-traditionele stijl  
‘Acholitronix’, op het hoofdpodium van  
het festival Nyege Nyege in Oeganda. 

Bloedafname van een arbeider in de ambachtelijke mijn van Kimpese (Katanga) in 2016. 
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GENBAS: naar de genetische basis van hoe 
soorten zich vormen en in stand blijven

Hoe worden soorten gevormd? Dit is een van de fundamentele 
vragen die biologen bezighoudt. Soorten kunnen ontstaan wan-
neer populaties langdurig geografisch gescheiden zijn. Maar 
ook wanneer populaties in dezelfde omgeving samenleven, 
kunnen soorten ontstaan en als aparte soorten blijven bestaan. 

De biologen van het KMMA bestuderen vier nauw verwante 
vissoorten uit het geslacht Ophthalmotilapia, een groep van 
baarsachtige vissen uit het Tanganyikameer, om proberen door 
te dringen tot de kern van soortvormingsprocessen. Genetische 
studies toonden aan dat deze vier vissoorten onder natuurlijke 
omstandigheden kunnen hybridiseren. Toch worden in de 
natuur zeer weinig specimens gevonden die daarvan getuigen. 
Dit geeft aan dat bepaalde mechanismen ervoor zorgen dat 
deze vissen eerder met soortgenoten paren dan met andere, 
sterk gelijkende en verwante soorten. Deze mechanismen  
houden de soorten dus in stand. 

Om deze te achterhalen, bestudeerden de onderzoekers 
vissen tijdens de eerste en de laatste stap van het parings- 
proces: tijdens het eerste contact met een mogelijke partner, 
en na een succesvolle ei-afleg. Tijdens experimenten verge- 
leken ze hun gedrag in verschillende omstandigheden en 
kwantificeerden de genen die geactiveerd werden in verschil-
lende delen van hun brein. Zo bleek dat een beperkt aantal 
genen, vaak gelinkt aan hormoonproductie, anders geac-
tiveerd werden wanneer vrouwtjes met mannetjes van een 
andere soort in contact kwamen of paarden, dan bij interactie 
met mannetjes van hun eigen soort. Mogelijk zijn die genen 
dus verantwoordelijk voor het in stand houden van de soor-
ten in de natuur. De analyses van alle resultaten zullen meer 
duidelijkheid brengen.

VERTEBRATEN

Hoe collecties kunnen helpen  
om de milieuveranderingen in  
Centraal-Afrika te evalueren

De omschakeling van natuurlijke omgevingen 
naar landschappen waar de mens beslag heeft 
opgelegd, is een sleutelelement in de milieuver-
anderingen in de wereld. Deze omschakeling, 
die zich al liet voelen in de vorige eeuwen, is 
aanzienlijk toegenomen in de voorbije decennia 
en de tendens zal zich nog verder doorzetten. 
Het hoofddoel van het PAStECa-project (Histo-
rical Aerial Photographs and Archives to Assess 
Environmental Changes in Central Africa) is het 
belang en de toegevoegde waarde van histo-
rische luchtfoto’s (en andere archieven) uit de 
KMMA-collectie aan te tonen, om essentiële infor-
matie bloot te leggen over de toestand van het 
milieu in Centraal-Afrika in het midden van de 20e 
eeuw en hoe deze tot nu geëvolueerd is.

Het onderzoek richt zich op de regio van het 
Kivumeer, in het oosten van de DRC en het wes-
ten van Rwanda en Burundi, een heel dichtbe-
volkte regio. Het project gaat over landgebruik, 
demografie, bodemdegradatie, hellingprocessen 
en geologische risico’s en heeft drie specifieke 
doelstellingen:

 · geologisch gelokaliseerde digitale producten 
verkrijgen op basis van historische foto’s en 
archieven, waarmee de milieuveranderingen 
in het algemeen kunnen worden bestudeerd; 

 · op basis van deze producten de oorzaken, 
impact, schaal en tendensen in landgebruik 
en de evoluties in deze context onderzoeken;

 · de toegang tot de digitale producten, gelinkt 
aan historische foto’s en archieven, verbe-
teren voor zowel wetenschappers als het 
grote publiek, zodat deze efficiënter kunnen 
worden gebruikt. 

Het PAstECA-project (2017-2021), waaraan het 
KMMA, de KU Leuven en de ULB samenwerken, 
wordt gefinancierd door BELSPO.

NATUURLIJKE RISICO’S
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Ophthalmotilapia heterodonta van Kilima.
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De regio van de Pool Malebo: een oude  
en rijke, maar onbekende geschiedenis 

Sinds de 14e eeuw is de Pool Malebo, op de Congostroom, 
een belangrijke regio zowel op politiek als economisch vlak. 
Het is de grensstreek tussen de Kongo- en Teke-staten, twee 
grote politieke entiteiten van prekoloniaal Centraal-Afrika en de 
streek ligt ook op een kruispunt van belangrijke handelswegen. 
Er is echter weinig bekend over de oude en rijke geschiedenis. 
Wanneer hebben deze grote staten zich ontwikkeld en op welk 
sociaal en economisch substraat? Op welke manier oefenden 
deze staten invloed uit in de streek van de Pool? Historische 
bronnen leveren informatie vanaf het einde van de 17e eeuw, 
maar archeologische bronnen die ons zouden kunnen infor-
meren over de periode voordien en zelfs tot 2500 jaar geleden 
blijven uiterst fragmentarisch. Om tegemoet te komen aan deze 
lacune hebben we beslist de archeologie en de geschiedenis 
van de regio van de Pool verder uit te spitten. Sinds het begin 
van het project in 2017 voert UNIKIN (Université de Kinshasa), 
samen met het IMNC (Institut des Musées nationaux du Congo), 
prospecties en testputten uit in de heuvels ten zuiden van 
Kinshasa en in de omgeving van Kasangulu (Centraal-Congo), 
dat aan Kinshasa grenst. De vergelijking van aardewerk uit deze 
twee regio’s kan inzicht bieden in de evolutie van de historische 
grenzen in het gebied. Dit project, dat gedeeltelijk gefinancierd 
wordt door het KMMA, laat toe aan Igor Matonda, die recent 
werd aangesteld als professor in het departement Geschiede-
nis van UNIKIN, zijn postdoctoraal onderzoek verder te zetten 
en studenten op het terrein te begeleiden. De prospecties en 
testputten bieden alvast stof voor een masterthesis.

ERFGOEDSTUDIES
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Evolutie van de stad Goma (DRC): 1947 (luchtfoto uit de  
KMMA-collectie) versus 2017.    

Aardewerkscherven uit het centrale Congobekken, aangetroffen op de site  
Kingabwa (Kinshasa) en gedateerd ca. 13-15e eeuw. Ze zijn het materiële bewijs 
dat er vanaf dat tijdperk een langeafstandshandel bestond tussen de Pool  
en het centrale Congobekken.
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Jonge Afrikaanse wetenschappers ondersteunen  
in onderzoek naar fruitvliegen 

De fruit- en groetenteelt is een belangrijke sector voor de economische 
ontwikkeling in Afrika. Fruitvliegen (Diptera, Tephritidae) veroorzaken echter 
enorme schade aan deze teelten. Onderzoek naar de fruitvliegen in Afrika 
kent een lange traditie binnen het KMMA, dat samen met Afrikaanse partners 
projecten opzet in de strijd tegen deze schadelijke insecten. De opleiding 
van jonge Afrikaanse wetenschappers is een van de speerpunten van dit 
programma.

Sinds 2009 organiseert de dienst invertebraten tweejaarlijkse groepsstages 
in taxonomie en ecologie van Afrikaanse fruitvliegen met financiële steun  
van DGD. Sinds 2015 wordt deze stage samen met de Sokoine University of 
Agriculture in Tanzania georganiseerd, wat de mogelijkheid geeft om veld-
werk te verrichten. 

Om voormalige stagiairs te ondersteunen in hun onderzoek en hen de 
mogelijkheid te geven het met de internationale onderzoeksgemeenschap 
te delen, stelde het DGD beurzen ter beschikking voor deelname aan inter-
nationale congressen. Zo namen in november 2018 vijf voormalige stagi-
airs uit Benin, Burundi, Nigeria, Mozambique en Tanzania deel aan het 9th 
International Congress of Dipterology in Windhoek, Namibië. Dit vierjaarlijks 
congres, bijgewoond door meer dan 300 onderzoekers, werd voor de eerste 
keer georganiseerd in Afrika. 

Tijdens een sessie georganiseerd door voormalige stagiaire Dr. Minette 
Karsten van Stellenbosch University (Zuid-Afrika), kwamen de uiteenlopende 
onderzoeksonderwerpen van de onderzoekers aan bod: een overzicht 
van toegepast fruitvliegenonderzoek in Afrika tijdens de laatste decennia, 
de evaluatie van ontwikkelingsmethoden in biologische controle in Benin, 
schommelingen in de populaties van fruitvliegen in relatie tot biotische en 
abiotische factoren in Mozambique, verspreidingspatronen in verschillende 
agro-ecologische zones in Burundi en de impact van een exotische fruit-
vliegsoort op de lokale fauna en op de fruitproductie in Nigeria.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Stage taxonomie van fruitvliegen in Tanzania.

Danskostuum (inv. EO.0.0.33780).
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Op zoek naar muggen in België en elders 

Door internationale handel, toerisme en ecologische en 
klimaatveranderingen worden muggen vervoerd, verspreid 
en binnengebracht in nieuwe territoria en settelen ze zich 
daar ook. Dit is ook het geval in België. Wanneer soorten die 
mogelijk ziekteoverdragers zijn, worden binnengebracht, kan 
dit een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en 
dier. MEMO (Monitoring of Exotic MOsquitoes) is een Belgisch 
project dat loopt over drie jaar (2017-2020), gefinancierd door 
de Belgische overheid en gecoördineerd door het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen). De BopCo-eenheid 
(Barcoding Facility of Organisms and Tissues of Policy Con-
cern), waarin het KMMA en het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen samenwerken, gebruikt technologieën, 
gebaseerd op DNA, om de morfologische identificatie te vali-
deren van eieren, larven en volwassen muggen die verzameld 
zijn op verschillende plaatsen in België waar de muggen moge-
lijk zijn binnengekomen. Bijkomend worden een database voor 
DNA-sequenties en een identificatie-workflow opgezet om 
onderzoeksgroepen in de toekomst te helpen bij hun identi-
ficatie-diensten. Nu al wordt deze referentiedatabase en de 
identificatie-expertise gebaseerd op DNA ingezet voor nog een 
andere dienst die BopCo aanbiedt, aan de Belgische Defensie: 
het identificeren van muggen die worden aangetroffen bij een-
heden van het Belgisch leger opgesteld in het buitenland. Op 
die manier wordt het risico op ziekten die worden overgebracht 
door muggen tijdens het buitenlands verblijf tot een minimum 
herleid.
BopCo is een bijdrage van BELSPO voor de European Research 
Infrastructure LifeWatch.

 www.africamuseum.be/nl/research/discover/news/bopco

INVERTEBRATEN

Danskostuum weer in zijn  
oorspronkelijke vorm dankzij  
bevochtigingsbehandeling

Verschillende danskostuums moesten een 
conservatiebehandeling ondergaan vooraleer 
ze opgesteld konden worden in het vernieuwde 
museum. Zo ook voor het Tshokwe-danskostuum 
in de tijdelijke tentoonstelling Weergaloze kunst.

Van dit zeer fragiele kostuum was vooral de 
behandeling van de rok een grote uitdaging. Die 
bestaat voor het grootste deel uit plantvezels en 
een zeer dikke twijg die fungeert als tailleband. 
De rok was zijn oorspronkelijke vorm, die gekend 
is op basis van archieffoto’s uit 1931 van herpeto-
loog en verzamelaar Guy De Witte (1897-1980), 
verloren. Door uitdroging waren de plantvezels en 
de twijg kwetsbaar en stijf geworden, waardoor ze 
niet gemanipuleerd konden worden.

Om de rok naar zijn oorspronkelijke vorm terug te 
kunnen brengen, moest het object eerst bevoch-
tigd worden. De rok werd een zestal weken in 
een volledig luchtdichte vochtigheidskamer 
geplaatst. De restauratoren construeerden deze 
kamer zelf met een frame van kunststof buizen 
omhuld met plasticfolie. De relatieve vochtigheid 
werd langzaam opgevoerd naar 80% door via een 
kleine opening in de tent ultrasone koude mist 
toe te voegen. Die mist werd tot stand gebracht 
met behulp van hoge frequentie trillingen onder 
water. Door de zes weken lange behandeling in 
een constante, hoge luchtvochtigheid werden 
de plantvezels en de dikke twijg langzaam weer 
flexibel. Dan konden de restauratoren touwtjes en 
gewichtjes aan de rok bevestigen om deze terug 
in zijn oorspronkelijke vorm te buigen. Eens weer 
in de juiste vorm, volgde de grote uitdaging om 
de rok en het kostuum op een correcte manier 
tentoon te stellen.

ARCHIEF- EN COLLECTIEBEHEER

Aedes japonicas, een exotische muggensoort die in België voorkomt sinds 2002.
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Impact van de nieuwe referentie- 
tentoonstelling op de mineralencollectie

In 2018 werden ongeveer 600 specimens uit de mineralen-
collectie van het KMMA gebruikt voor de installatie van de 
Mineralenkabinet-module die deel uitmaakt van de nieuwe 
referentie-tentoonstelling. Deze module geeft een overzicht van 
de minerale rijkdommen van Centraal-Afrika, met focus op hun 
voorkomen en vorming. Het overbrengen van deze specimens 
naar het museumgebouw was het eindpunt van een jarenlang 
proces, waarbij objecten werden geselecteerd uit onze his-
torische collecties en gericht bijkomende specimens werden 
verworven. Een belangrijke aanwinst was een grote reeks spe-
cimens geschonken door de Université libre de Bruxelles, die 
deel uitmaakte van de collecties van haar voormalige depar-
tement Toegepaste Geologie. Deze omvangrijke schenking 
bestaat uit alle specimens uit Centraal-Afrika die dit departe-
ment bezat, waaronder belangrijke reeksen specimens van tin-, 
tantaal- en wolfraamafzettingen uit het gebied van de Grote 
Meren, koper-kobaltafzettingen uit de Copperbelt van Katanga, 
en mangaanafzettingen uit Zuidwest-Katanga. Deze en andere 
uitbreidingen van de collectie, en de installatie van de minera-
lententoonstelling, hebben tot een ingrijpende reorganisatie 
van de reserves geleid, met de bedoeling de structuur ervan 
te rationaliseren en hun toegankelijkheid te verhogen. Hierbij 
werden enkele nieuwe onderverdelingen gecreëerd, in een 
collectie die hiërarchisch volgens vindplaats is ingedeeld, en 
werd de opslagruimte voor meerdere vindplaatsen uitgebreid, 
om plaats te maken voor de nieuwe aanwinsten en voor stalen 
die getransfereerd werden vanuit voordien niet-geregistreerde 
reserves en vanuit een erts-geologische deelcollectie.

OPPERVLAKTEMILIEUS EN COLLECTIEBEHEER

Specimen met dikke gelamineerde malachietlagen langs beide zijden  
van een barst. Omgeving van Lubumbashi, Haut-Katanga Provincie,  
DRC (RGM 18292). Specimen geschonken door de Université Libre de  
Bruxelles, dat nu is opgenomen in de KMMA-mineralententoonstelling.
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verschillende 
landen in Afrika, 
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uit de DR Congo
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64% 
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Stages en studieverblijven 
voor Afrikaanse onderzoekers



ONDERZOEK · 27

Stage mariene zoölogische museumcollecties in Madagaskar. 
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142 stages en studieverblijven  
voor Afrikaanse onderzoekers met  
de steun van DGD

Dankzij de financiële steun van DGD organiseert het KMMA al 
sinds vele jaren een stageprogramma voor jonge Afrikaanse 
onderzoekers. In 2018 genoten 142 personen van dit pro-
gramma, dat zowel in het museum als ook steeds meer in Afrika 
plaatsvindt. 

In Tervuren werden drie groepsstages georganiseerd: een 
opleiding van drie maanden voor vijf wetenschappers rond 
de taxonomie van Afrikaanse vissen en FishBase, de grootste 
database over vissen ter wereld; een vormingstraject voor vier 
archivarissen uit de DR Congo, Burundi of Rwanda gedurende 
twee maanden; en een intensieve vormingscursus van twee 
maanden rond historisch onderzoek en de consultaties van 
archieven voor twee doctoraatsstudenten. Van de zes individu-
ele stagiairs die twee maanden in Tervuren verbleven, kaderden 
drie beurzen in een ABIC-stage (African Biodiversity Informa-
tion Center). Deze stage zet in op het delen van gegevens over 
de biodiversiteit met Afrikaanse instellingen.
Via zijn talrijke wetenschappelijke samenwerkingsprojecten met 
Afrikaanse instituten of organisaties kwamen verder 31 weten-
schappers en medewerkers naar het museum voor onderzoek 
of opleiding in de domeinen geologie, ichtyologie en geschie-
denis. Er verbleef ook een kunstenaar in residence, en voor 
het eerst ook een journalist in residence in het museum. Met 
de heropening werden tot slot 21 personen uit de DR Congo 
uitgenodigd.

Om een groter publiek te bereiken, organiseert het KMMA 
ook steeds meer opleidingen in Afrika. Aan drie groepsstages 
namen in totaal 45 Afrikaanse wetenschappers deel. Er was  
een stage in de houtbiologie in Madagaskar (18 deelnemers, 
14 dagen) en in de taxonomie van Afrikaanse fruitvliegen in 
Tanzania in samenwerking met de Sokoine University of Agri- 
culture (12 deelnemers, 10 dagen). 15 deelnemers volgden 
gedurende 18 dagen de opleidingsstage in de bewaring en 
digitalisering van mariene zoölogische museumcollecties 
(met een focus op stekelhuidigen en algen) aan de universi-
teit Antsarinana in Madagaskar. Tot slot konden nog eens 27 
voormalige stagiairs internationale congressen bijwonen over 
ichtyologie in Malawi, of dipterologie in Namibië.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
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Kennis uitbreiden over mariene  
taxonomie in Mozambique: gevalsstudie  
van twee onbekende taxa (MaTaMo) 

Op een paar uitzonderingen na, is onderzoek naar de mariene 
biodiversiteit in Mozambique heel recent. In het bijzonder 
voor algen en stekelhuidigen bestaat er weinig of geen kritisch 
onderzoek. In 2018 werd het MaTaMo-project opgezet om te 
komen tot een solide capaciteitsversterking van de taxonomie 
in dit domein. De hoofddoelen zijn referentiecollecties op peil 
houden en wetenschappelijke thema’s behandelen die Mozam-
bique moeten helpen een duidelijk zicht te hebben op zijn 
mariene natuurlijke rijkdommen en deze duurzaam te beheren. 
Dit project geeft opkomende Mozambikaanse onderzoekers 
verder een opleiding waarin ze specimens van deze twee ver-
waarloosde taxa leren verzamelen, bewaren en bestuderen. 

Tijdens een zending in april en mei 2018 voor het MataMo- 
project verzamelde een team van Belgische en Mozambikaanse 
onderzoekers meer dan 480 specimens van stekelhuidigen op 
verschillende plaatsen in Zuid-Mozambique. Ze stuurden de 
meeste specimens naar België voor determinatie. De verza-
melde DNA-stalen zullen niet alleen tot een betere taxonomi-
sche identificatie van zeewieren en stekelhuidigen uit Mozam-
bique leiden maar ook tot meer diepgaand onderzoek over 
deze organismen en hun verhoudingen tot taxa in andere delen 
van de wereld. Gelijkaardig onderzoek zal gebeuren langs de 
kustlijn van Noord-Mozambique en gedetailleerde opmetingen 
in verschillende sites langs de Oost-Afrikaanse kust zullen ons 
dichter bij de ‘kanarie in de koolmijn’ brengen, die de opdui-
kende effecten van de klimaatsverandering kan detecteren.

  www.africamuseum.be/nl/research/discover/ 
news/mozambique2018

Finding Dr. Livingstone.  
A history in Documents from  
the Henry M. Stanley Archive

De Henry M. Stanley archieven, die deel uitmaken 
van de collectie van de Koning Boudewijnstichting 
en in bewaring zijn in het KMMA, werden geïnven-
tariseerd en beschikbaar gesteld voor het publiek 
in 2005. Tot nu toe waren het voornamelijk 
internationale onderzoekers die zich bezighielden 
met deze archieven. Deze gezamenlijke publicatie 
met Ohio University Press (wordt uitgebracht in 
2019) focust op Stanleys reizen in 1871-1872 door 
Oost-Afrika, op weg naar de Schotse missionaris 
Dr. Livingstone. Het boek geeft voor een breder 
publiek het verhaal weer zoals Stanley zelf het 
geschreven heeft. M. Leduc-Grimaldi, verant-
woordelijk voor de Henry M. Stanley Archieven 
& collecties, en Prof. Emeritus James L. Newman 
(University of New York, Syracuse) zorgden voor 
de transcriptie van alle archieven over de expedi-
tie. Dit nam ruim twee jaar in beslag. De archieven 
omvatten originele manuscripten, in slechte staat 
soms, zeven dagboeken, honderden bladzijden 
notitieboekjes en schetsen en tientallen brieven, 
aangevuld met essays.

Deze publicatie biedt lectuur op verschillende 
niveaus. Eerst en vooral is er de volledige tran-
scriptie van Stanleys twee voornaamste dag-
boeken met zijn gedachtegang, moeilijkheden, 
vertwijfeling en ziekte, zijn briefwisseling met 
Livingstone en een diepgaande beschouwing 
over de ontluikende vriendschap tussen de 
oude reiziger en de jonge journalist. Dit laat een 
authentieker avontuur zien dan wat te lezen is in 
Stanleys enigszins onnatuurlijke bestseller. Daar-
naast staan Stanleys notitieboekjes vol observaties 
over natuurlijke rijkdommen, dieren, landschap-
pen, talen, reizen, lokale hofhouding en koningen, 
plaatselijke oorlogsvoering en langeafstands-
handel. Tot slot biedt de briefwisseling tussen 
Stanley, personeel van de New York Herald, de 
Amerikaanse en Engelse consuls en Livingstones 
kinderen en vrienden een bredere context. 

BIOLOGISCHE COLLECTIE- EN DATABEHEER GESCHIEDENIS EN POLITIEK

Meer dan 480 stalen van stekelhuidigen werden verzameld tijdens een zending  
in de lente van 2018.
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Een nationaal digitaal archief voor geologische  
gegevens voor Rwanda en geologisch onderzoek 
versterken 

In 2018 startte het KMMA een samenwerking met Rwanda Mines, Petroleum 
and Gas Board (RMB), de Rwandese geologische dienst, om een digitaal 
nationaal archief voor (historische) geologische en mijngegevens te creëren 
en het geologisch en mijnbouwonderzoek te versterken en uit te breiden. 
Het KMMA zal cruciale gegevens, informatie en kennis over de geologie van 
Rwanda met het RMB uitwisselen en nauw samenwerken op vlak van geolo-
gisch onderzoek. 

De concrete doelstellingen zijn:
 · een gecentraliseerd geodata information managament system (Geo-IMS) 

ontwerpen en implementeren
 · essentiële geodata uit de KMMA-archieven met betrekking tot Rwanda, 

zowel digitaal als op papier, transfereren (ruwe gegevens, shapefiles, 
geologische en mineralogische kaarten, rapporten)

 · de interpretatie van geodata (zowel bestaande als nieuw gecollecteerde) 
ondersteunen via gezamenlijk (veld)werk en capaciteitsversterking 

In juni en juli 2018 bestudeerden Rwandese geologen de documentatie in 
het KMMA. De bestaande geologische kaarten vertonen lacunes en komen 
niet altijd overeen met de realiteit, waardoor ze moeten worden herzien 
volgens de huidige technieken en standaarden. Gezamenlijk veldwerk in het 
Karongi-district in augustus 2018 en januari 2019 was een eerste stap naar 
een bijgewerkte geologische kaart. Tijdens dit veldwerk en vormingssemina-
ries in september 2018 en februari 2019 werden jonge Rwandese geologen 
in geologische onderzoeksthema’s en technieken getraind, zoals cartografie, 
staalnames en het gebruik van GIS. Er werd in 2018 ook reeds een set van 25 
geologische kaarten (1/50 000) aan het RMB aangeleverd en de gegevens 
van het KMMA werden voorbereid voor de transfer naar het nieuwe Geo-IMS 
in 2019.

Deze samenwerking, gefinancierd door Enabel (het Belgisch ontwikkelings-
agentschap), is de Belgische bijdrage tot het ‘Sustainable Development of 
Mining in Rwanda’ project (SDMR) dat door het Britse internationaal ontwik-
kelingssamenwerkingsagentschap (DFID) opgezet werd.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Veldwerk in het Karongidistrict.
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Tweede editie van de Prijs Digitalisering  
voor Ontwikkeling (D4D) 

Op 4 oktober 2018 organiseerde het KMMA de tweede editie van de innovatiebeurs en 
uitreiking van de Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D). Het evenement trok een 
gevarieerd publiek aan, afkomstig uit ngo's, publieke instellingen, de privésector en uit het 
onderzoek. Met meer dan 200 deelnemers (tegenover 144 voor de vorige editie), kende 
deze editie een enorm succes. De Prijs D4D werd voor het eerst georganiseerd in 2016 en 
is een tweejaarlijks initiatief van het KMMA, met de steun van de Directie-Generaal Ontwik-
kelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). 

De Prijs D4D bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als een hefboom voor ont-
wikkeling. De projecten en ideeën die in aanmerking komen, benutten het potentieel van 
(nieuwe) technologieën op een innovatieve manier in functie van de Duurzame Ontwik-
kelingsdoelen (SDG’s). De jury, samengesteld uit achttien experts op het vlak van digitali-
sering voor ontwikkeling met als voorzitter de algemeen directeur van het KMMA, duidde 
laureaten aan in de categorie ‘iStandOut’, het succesverhaal, en in de categorie ‘iStartUp’, 
het innovatieve idee. In de categorie ‘iChoose’ werd de publieksfavoriet geselecteerd.

De laureaten zijn:

 · ‘iStandOut‘: Access Agriculture – Taalbarrières doorbreken 
Access Agriculture promoot innovaties in duurzame landbouw en plattelandsbedrijven 
via capaciteitsopbouw en Zuid-Zuid-uitwisseling van kwalitatieve opleidingsvideo’s 
tussen landbouwers, in de lokale talen. De laureaat kreeg een kredietlijn van 10 000 
euro om zijn (onderzoeks)activiteiten verder te zetten en zijn carrière uit te bouwen 
(deelname aan congressen, opleidingen, enz.).  

 ·  ‘iStartUp: WisePocket – Een mobiele app voor e-learning  
en intelligente communicatie 
De app WisePocket is een spin-off van de VUB en de Universidad de Oriente,  
van Santiago de Cuba. Deze mobiele app wil via interactie en in de sfeer van video-
spelletjes volksgezondheidscampagnes doeltreffender maken en hun efficiëntie 
tegelijkertijd meetbaar maken.  De laureaat zal bij een incubator een stage kunnen 
doorlopen ter waarde van 25 000 euro.  

 ·  ‘iChoose: EIGHT – Transfer van onvoorwaardelijke cash in Oeganda 
EIGHT is een initiatief dat via onvoorwaardelijke geldtransfers in de vorm van mobiel 
geld de inwoners van een dorp in Oeganda in staat stelt om zelf actor te zijn van hun 
verandering. De laureaat kreeg een geldprijs van 5000 euro.

  www.africamuseum.be/nl/research/discover/news/d4d2018 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
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De innovatiebeurs ter gelegenheid van de Prijs D4D. 

De laureaten ontvingen hun prijs uit handen van minister Alexander De Croo, vicepremier en minister 
van Ontwikkelingssamenwerking, en van Guido Gryseels, algemeen directeur van het KMMA. 
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Steun voor onze activiteiten

Door het huidige partnerschap met Philippe de 
Moerloose kon het KMMA de catalogus van de 
etnografische meesterwerken, Weergaloze kunst. 
Betoverende objecten uit het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika, publiceren. Deze catalogus 
begeleidt de gelijknamige tentoonstelling, die 
werd opengesteld ter gelegenheid van de her-
opening van het museum.

De club Richelieu Charlemagne (Luik), die tot doel 
heeft projecten met betrekking tot de Franse taal 
en tot wereldwijde cultuur te ondersteunen, heeft 
het KMMA een duwtje in de rug gegeven om 
tegemoet te komen aan een vraag vanuit Congo 
om boeken te schenken: het Institut supérieur 
d’Études agronomiques de Mangai (provincie 
Bandundu) kreeg een selectie Franstalige weten-
schappelijke werken over landbouweconomie, 
bosbouw, agronomie, tropisch hout, enz. Hierdoor 
zullen studenten en docenten gemakkelijker 
bibliografische bronnen kunnen consulteren. 

De impactfactoren van onze  
wetenschappelijke tijdschriften

De evolutie in 2018 van de impactfactoren van 
onze tijdschriften is bemoedigend: de European 
Journal of Taxonomy maakte een sprong van 
0,649 naar 0,872 voor 2018-2019. Africana  
Linguistica kreeg 0,364 voor 2018-2019.

Een nieuw lid in EJT  
en het 400e nummer

In februari verscheen het 400e nummer van het 
European Journal of Taxonomy, dat gepubliceerd 
wordt door een Europees consortium waarvan 
het KMMA een actief lid is. Sinds zijn lancering in 
2011 heeft het 13 328 bladzijden gepubliceerd 
waarin 1352 nieuwe taxa (waaronder 1231 nieuwe 
soorten) beschreven zijn. 
De stuurgroep heeft unaniem een nieuw lid 
gekozen voor het consortium: het ZRMK, het 
Zoological Research Museum Alexander Koenig 
(Forschungsmuseum Koenig) van Bonn.

De dienst Publicaties en de renovatie 

De dienst Publicaties heeft zich voornamelijk gericht op tek-
sten en boeken die nodig waren voor de heropening van het 
museum: de meertaligheid van onze instelling omvat nu ook 
het Duits. Bijgevolg zijn de panelen van de nieuwe permanente 
tentoonstelling en de teksten op de website of de bezoekers-
gidsen geleidelijk aan ook beschikbaar in deze vierde taal, een 
grote uitdaging voor de dienst!

De dienst heeft uiteraard ook verdergewerkt aan zijn opdracht 
van kennisverspreiding in open access en aan zijn internatio-
nale visibiliteit via specifieke activiteiten binnen consortia van 
uitgevers en instellingen. De dienst bleef ook zijn werken via 
verschillende verkoopkanalen valoriseren. Een ervan is uiter-
aard de nieuwe AfricaShop, waar de concessiehouder de 1800 
werken die het KMMA sinds zijn bestaan gepubliceerd heeft, 
aanbiedt.

PUBLICATIES

De museumshop is geopend in het kader van een concessie voor vijf jaar:  
de AfricaShop heeft een voorbeeldfunctie voor wat merchandising, publicaties  
en geschenkartikelen betreft.
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LIST OF PUBLICATIONS 

Social Sciences and Humanities 
Ansoms, A., Nyenyezi Bisoka, A. & Vandengiste, S. 
(eds). 2018. Conjonctures de l’Afrique centrale 
2018, series ‘Cahiers africains’ (no. 92). Paris/
Tervuren: L’Harmattan/RMCA & CRE-AC, 363 p. 
(PR)
Omasombo, J. (ed.) et al. 2018. Haut-Katanga. 
Lorsque richesses économiques et pouvoirs 
politiques forcent une identité régionale. Series: 
‘Monographies des Provinces de la RDC’, vol. 11 
(2 parts in box). Tervuren: RMCA.
Devos, M., Maniacky, J., Ricquier, B., Güldemann, T. 
& Nakagawa, H. (éd.). 2018. Africana Linguistica 
24: 162 p. (PR; IF 0.364)

Series ‘Collections of the RMCA’
Volper, J. (ed.). 2018. Art sans pareil. Objets 
merveilleux du Musée royal de l’Afrique centrale. 
Kontich/Tervuren: Bai/RMCA with the support of 
Ph. de Moerloose, 176 p. (Also available in Dutch: 
Weergaloze Kunst. Betoverende objecten uit het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, in English: 
Unrivalled Art. Spellbinding Artefacts at the Royal 
Museum for Central Africa and soon in German.)

Exhibition catalogues and guides
RMCA. 2018. Making of. De renovatie van het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Kontich/
Tervuren: Bai/RMCA. 160 p. (Also available in 
French: The Making of. La rénovation du Musée 
royal de l’Afrique centrale, and in English: The 
Making of. The renovation of the Royal Museum for 
Central Africa.)
RMCA. 2018. Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika. Gids. Kontich/Tervuren: Bai/RMCA, 176 p. 
(Also available in French: Musée royal de l’Afrique 
centrale. Guide, and soon in English.)
Volper, J. 2018. Art sans pareil, 104 p. Boekje  
van de tijdelijke tentoonstelling; niet te koop.  
Also available in Dutch: Weergaloze Kunst, 
in English: Unrivalled Art, and in German: 
Unvergleichliche Kunst.

In Partnership
Jadinon, R. (ed.) 2018. Masimba. Gabon -  
Ngounié - Pays des Tsogo. Music for Tsogo harp. 
CD with a trilingual booklet. Brussels/Tervuren: 
Colophon Records/RMCA.
Volper, J., 2018. Un musée sans pareil/An 
Unrivaled Museum. Special issue. Arquennes: 
Primedia; partnership with the RMCA, 80 p. 
French-English bilingual edition.

Various
Jaarverslag/Rapport annuel/Annual Report 2017. 

Online publications
Nkulikiyinka, J.-B. & Bizimana, S. (Préface de Lame, D.) 
2018. Culte de Ryangombe. Series ‘Documents  
on Social Sciences and Humanities’, 269 p.
Jaarverslag/Rapport annuel/Annual Report 2017, 
see supra.

Open access
European Journal of Taxonomy, vol. 390 to 490 
within some papers by RMCA’s scientists:
Skelton, P.H., Swartz, E.R. & Vreven, E. 2018.  
‘The identity of Barbus capensis Smith, 1841 and 
the generic status of southern African tetraploid 
cyprinids (Teleostei, Cyprinidae)’. European 
Journal of Taxonomy 410: 1-29. https://doi.
org/10.5852/ejt.2018.410 (PR; IF 0.872)
Jocqué, R. & Alderweireldt, M. 2018. ‘New 
Chummidae (Araneae): quadrupling the size  
of the clade’. European Journal of Taxonomy 412: 
1-25. https://doi.org/10.5852/ejt.2018.412  
(PR; IF 0.872)
Jocqué, R. & Henrard, A. 2018. ‘A revision of 
the genus Cicynethus Simon, 1910 (Araneae, 
Zodariidae), a tale of colour patterns’. European 
Journal of Taxonomy 465: 1-35. https://doi.
org/10.5852/ejt.2018.465 (PR; IF 0.872)
Bénichou, L., Gérard, I., Laureys, E. & Price, M.J. 
2018. ‘Consortium of European Taxonomic 
Facilities (CETAF) best practices in electronic 
publishing in taxonomy’. European Journal of 
Taxonomy 475: 1-37. https://doi.org/10.5852/
ejt.2018.475 (PR; IF 0.872)

https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/docs/research/publications/rmca/online/documents-social-sciences-humanities/ryangombe.pdf
https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/537
https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/540
https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/596
https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/about-us/annual-reports/doc/annualreport2017.pdf
https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/606
https://www.africamuseum.be/research/discover/publications/open-access
https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/606
https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/596
https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/537
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 · Doctoraatsonderzoek
 -  6 doctoraten afgelegd in 2018
 -  52 doctoraten lopend in 2018

 ·  waarvan 9 nieuwe doctoraten opgestart 
 ·  in totaal 50% Afrikaanse onderzoekers  

uit 9 Afrikaanse landen 
 ·  29% Congolese onderzoekers 
 ·  29% Belgische onderzoekers 

 · begeleiding van 34 masterstudenten 

 · 32 vrijwilligers werkten mee in de wetenschappelijke 
departementen 

 · 805 onderzoekers bezochten het KMMA  
voor onderzoek en/of consultatie van de collecties

HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT IN CIJFERS

WIE?
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WAT? 

In 2018

 ·  100 lopende onderzoeksprojecten
 -  waarvan 57% in internationale partner-

schappen en 43% in samenwerking met 
nationale partners

 -  16 nieuwe projecten opgestart in 2018 

 ·  Meer dan 170 presentaties  
op wetenschappelijke congressen 

 ·  276 teksten gepubliceerd,  
waarvan 165 peer-reviewed  

 ·  Missies:
 -  94 missies naar 15 verschillende landen  

in Afrika (48% van alle meerdaagse buiten-
landse missies) 

 -  43% van de missies in Afrika vonden plaats 
in de DR Congo 

 ·  Prijzen:
 -  Jacques Ketsprijs, jaarlijkse Prijs voor 

Biologie (publieksprijs), uitgereikt door 
de Koninklijke Belgische Vereniging 
voor Dierkunde aan Nathan Vrankens 
(doctoraatsstudent) masterthesis ‘The thick-
lipped haplochromine cichlids of the Lake 
Edward system: a morphometric revision’ 
(promotor Jos Snoeks)

 -  Prijs voor beste masterthesis (overzeese 
student), uitgereikt door de ULiège 
aan Toussaint Mugaruka Bibentyo 
(masterstudent) voor zijn onderzoek 
‘Landslide spatio-temporal distribution in a 
changing environment: focus on the Ruzizi 
gorges at the DR Congo – Rwanda border’ 
(promotor Olivier Dewitte)

 -  Best Poster Award, uitgereikt aan 
Antoine Dille (doctoraatsstudent) door 
de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen van België tijdens de 
Young Researchers’ Overseas Day 2018 
voor zijn poster ‘Questioning causes and 
drivers of slope instability in a tropical 
context – insights from the Ikoma Landslide 
(DR Congo)’ (promotoren Fançois Kervyn en 
Olivier Dewitte)
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De internationale reputatie van het KMMA steunt op een uitgebreide expertise  
én op de unieke collecties rond mens- en natuurwetenschappen op het gebied  
van Centraal-Afrika. Deze collecties zijn tegelijkertijd waardevol erfgoed en van 
grote wetenschappelijke waarde. Ze vormen de basis voor de talrijke onderzoeks-
projecten. Dat minder dan 1% van de collecties in de nieuwe referentietentoon- 
stelling te zien is, geeft een idee van de enorme omvang.

Het museum houdt zich bezig met het fysieke beheer van deze diverse en omvang-
rijke collecties voor de conservering en digitalisering ervan. Het stelt zijn collecties 
beschikbaar voor het publiek op verschillende manieren. De valorisatie gebeurt 
via onderzoek, tentoonstellingen, publicaties en databanken. De collecties worden 
overal ter wereld uitgeleend voor tentoonstellingen of wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast kunnen onderzoekers ook ter plaatse documenten raadplegen of objecten 
en specimens analyseren. De collecties worden ook nog steeds uitgebreid. Tegen-
woordig gebeurt dat vooral in het kader van onderzoeksprojecten in samenwerking 
met Afrikaanse universiteiten en musea. 

Het museum beschikt ook over een netwerk van bibliotheken, bestaande uit een 
centrale bibliotheek en meer dan tien gespecialiseerde deelbibliotheken in diverse 
disciplines uit de mens- en natuurwetenschappen. De volledige verzameling van het 
museum telt meer dan 130 000 boeken en enkele duizenden tijdschriften, en bevat 
ook kostbare historische werken.

In 2018 stonden heel wat van de activiteiten van de diensten collectiebeheer in het 
teken van de renovatie van het museum en de nieuwe referentietententoonstelling.

Collecties en bibliotheken
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120 000 
etnografische objecten

75 000 
archeologische artefacten

9000 
muziekinstrumenten

3000 
gepubliceerde  

historische kaarten

500 000 
historische foto’s

20 000 
historische voorwerpen

en Westerse  
kunstvoorwerpen

3 km 
geschiedkundige  

archieven

650 
historische films over  

Belgisch Congo, Rwanda 
en Burundi (1940-1960)

10 000 000
specimens waaronder:

6 000 000
insecten

1 000 000 
vissen

500 000
vlinders

300 000
spinnen

195 000
amfibieën 

150 000
vogels

135 000
zoogdieren 

80 000
houtstalen 

45 000
reptielen 

17 000
slangen

180 000 
stalen van gesteenten

200 000 
luchtfoto’s

20 000 
geologische kaarten

18 000 
paleontologische  

specimens

17 000
 mineralen

EEN STAALNAME UIT DE COLLECTIES 

Culturele antropologie  
& Geschiedenis

Biologie Aardwetenschappen
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Een veilig (terug)transport van  
de collectiestukken naar het museum

Voor de herinrichting van het vernieuwde AfricaMuseum was 
de enorme verhuisbeweging van de collectiestukken, die tijde-
lijk over de verschillende museumdepots waren verdeeld, een 
organisatorisch huzarenstuk. Er werden zo’n 1850 stukken uit 
de collecties menswetenschappen, en 2190 specimens uit de 
natuurwetenschappelijke collecties naar het museum verhuisd. 

Vooraleer ze naar het museumgebouw werden overgebracht, 
werden meerdere containerladingen vol objecten telkens voor 
twee weken in quarantaine ingevroren, om ze te behandelen 
tegen insectenvraat en schimmel en verdere contaminatie uit 
te sluiten. Voor hun transport moesten sommige objecten met 
de grootste zorg ingepakt worden. Voor de collecties menswe-
tenschappen beschikte de cel Collectiebeheer daarvoor over 
een totaal volume van 32 m³ transportbakken om de stukken 
te verhuizen. Daarnaast werden ook nog eens 206 kisten op 
maat gemaakt om alles veilig in het museum te krijgen. Andere 
stukken, zoals opgezette dieren, konden beter zonder speciale 
bekisting rechtstreeks naar het museum vervoerd worden. Eens 
in het museum, vormde de plaatsing van sommige stukken nog 
een heuse uitdaging. Zo moest het nijlpaard met een portaal-
kraan op zijn podium gehesen worden. 
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De opstelling telt 

558 
 vitrines

1265 
sokkeltjes  

335 
plexi of metalen build-ups

637 
spots

180 
objecten kregen een  

conservatiebehandeling
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Een verantwoorde opstelling  
in de nieuwe tentoonstelling

Voor de inrichting van de nieuwe museumzones was een 
nauwe samenwerking tussen de collectiebeheerders, restau-
ratoren en socleurs essentieel om de objecten op een verant-
woorde manier tentoon te stellen, met het oog op hun preven-
tieve conservering. 

Een uitdaging was bijvoorbeeld het Kuba-maskerkostuum in de 
zaal Rituelen en Ceremonies, dat in het museum naar gelijkenis 
met historische foto’s uit maar liefst twintig afzonderlijke collec-
tie-items werd samengesteld. Omdat het ensemble zo fragiel 
is, hebben alle onderdelen een op maat gemaakte ondersteu-
ningsvorm gekregen. Een metalen frame in de vorm van een 
torso is de basisconstructie voor de verdere soclage van de 
broekspijpen, armbanden, riem, tasje, masker, verentooi, en 
zo meer. Het valt niet op, maar geen enkel accessoire raakt het 
eigenlijke kostuum. Zo houden zeer sterke magneten de benen 
op zijn plaats, en is het kegelvormige hoedje, een replica, 
meteen ook een sokkel waarin de verentooi makkelijk en veilig 
bevestigd is. 

In het museum zijn ook dertig stukken vlak textiel te bewonde-
ren (bijvoorbeeld kanga’s of pagnes), die met grote voorzorg 
voorbereid werden om opgehangen te worden. Eerst werd elk 
stuk met de hand op een drager vastgenaaid, een arbeidsin-
tensief en secuur werk waarvoor ettelijke meters stof werden 
gebruikt. Met zo’n drager kan het textiel op verschillende 
manieren tentoongesteld worden. Sommige stukken werden 
op een rol geplaatst, zoals de de kanga’s in de zaal Talen en 
Muziek. Andere, zoals een rok in Rituelen en Ceremonies, wer-
den met velcro opgehangen op een basis van zuurvrij materiaal 
die tegen de muur werd bevestigd. 

Ook de specimens uit de natuurwetenschappelijke verzameling 
hebben de nodige zorg gekregen voor hun opstelling. De zoö-
logische specimens worden immers op een meer hedendaagse 
manier gepresenteerd, zonder dat een glazen bescherming 
de bezoeker van de stukken afsnijdt. Van 74 opgezette dieren 
werden de oude sokkels weggehaald. De koppen van de neus-
hoorn en de gnoe werden van een gepaste versteviging voor-
zien. Alle sokkels in Landschappen & Biodiversiteit werden op 
maat van het afzonderlijk collectiestuk aangepast. Dat vereiste 
soms een complexe constructie, zoals voor de hangende apen, 
waarbij er doorheen de lichtbakken of tentoonstellingspanelen 
werd gesocleerd. Verscheidene dieren, waaronder de olifant en 
de giraf, hadden al in 2017 de nodige restauratiebehandeling 
ondergaan. 

RENOVATIE 
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Digitaliseren ten dienste  
van de nieuwe tentoonstelling

Voor de nieuwe referentietentoonstelling werden 
verschillende slangen van de biologische collectie 
gescand met behulp van de µCT scanners van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen. Met deze gegevens kon een digitale 
dissectie (segmentatie) uitgevoerd worden. 
Vervolgens werden de schedels in een 3D-model 
gegoten. Dit model is verder bewerkt, om tot een 
anatomisch correct 3D-model te komen waarbij 
de slangen de kaken opengesperd hebben: zo 
zijn alle eigenschappen die specifiek zijn voor de 
taxonomische groep in kwestie, goed zichtbaar. 
Deze digitale modellen zijn uitvergroot geprint 
door het bedrijf Materialise en worden in het 
museum tentoongesteld. Museumbezoekers kun-
nen op die manier de modellen zelf hanteren en 
de schedels langs alle zijden nauwkeurig bekijken.

Vijf meter lange fuik in ere hersteld 

Vóór de renovatie hadden drie in elkaar geschoven 
reuzefuiken een vaste plaats in de trappenhal van 
het museum. De dikke plantvezels waaruit ze wer-
den vervaardigd, waren door veroudering bros en 
kwetsbaar geworden. Door het verlies aan flexibi-
liteit is de punt van de grootste fuik gebroken toen 
die uit het museum werd weggebracht. Vooraleer 
hij een nieuwe plaats innam in de tentoonstellings-
zone Rijkdommen: een paradox, kreeg de fuik een 
broodnodige conservatiebehandeling. 

Eerst werd de fuik, die door jarenlange ophan-
ging vervuild was, mechanisch gereinigd met 
een zachte kwast en een stofzuiger. De volgende 
uitdaging was om de afgebroken punt weer in 
een rechte lijn te leggen met de rest van de meer 
dan vijf meter lange fuik, die ruim 150 kilogram 
weegt. Het voltallige conservatieteam was nodig 
om deze klus te klaren. 

De behandeling van de punt verliep in twee fases. 
Eerst stabiliseerde de restaurator de gebroken 
plantvezels door dunne bamboestokjes tijdelijk 
met teflontape vast te hechten aan de originele 
plantvezel. De bamboestokjes werden op voor-
hand op de juiste kleur gebracht met een conser-
vatieverantwoorde acrylverf (Golden Fluid Acrylics).

Zodra alle gebroken plantvezels gespalkt waren, 
werd de tijdelijke tape vervangen door een 
langdurige fixatie. Met polyestergaren werden 
de bamboestokjes vastgehecht aan de originele 
plantvezel met een speciale bindingstechniek. Het 
garen werd tot slot met een zeer kleine hoeveel-
heid lijm op acrylbasis (Paraloid B72) gefixeerd 
voor extra stevigheid.

DIGITALISERINGCONSERVATIE 
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3D-model van een slangspecimen (Bitis gabonica)  
uit de collectie, met de kaken gesloten en opengesperd.  
Het 3D-geprinte model is in het museum te bewonderen.
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Dwars doorheen verflagen kijken  
met 3D multispectrale digitalisatie

Het doel van het 3D spectrale project is een methode ontwikkelen die 3D-di-
gitalisatie kan combineren met multispectrale digitalisatie en te zien welke de 
voordelen zijn voor de digitalisatie van de collecties cultureel en natuurhisto-
risch erfgoed. 

In het kader van dit project werd een mpungi olifantenhoorn 3D multis-
pectraal gedigitaliseerd. Het was Edmond Dartevelle die in 1938 dit object 
verzamelde in de kustzone van Angola en het staat in de KMMA-archieven 
geregistreerd als afkomstig van de Solongo-volkeren. Dit is een Kongo 
linguïstische subgroep die in het noordwesten van Angola leeft, in de streek 
die grenst aan de DR Congo. De slurf werd ingesmeerd met een donkere 
bruinrode ‘verf’, heel waarschijnlijk met behulp van houtrook en palmolie. 
Ze vertoont decoratieve patronen die over het hele lichaam zijn gegra-
veerd, lineaire ringen, geometrische motieven die karakteristiek zijn voor de 
Kongo-stijl, maar ook een kruis, wat zou kunnen wijzen op Europese, en zelfs 
christelijke inspiratie. Door deze donkere kleur zijn de gegraveerde motie-
ven weinig zichtbaar. De 3D multispectrale digitalisatie heeft het mogelijk 
gemaakt deze versiering in de kijker te zetten, dankzij de infrarood-tech-
niek. De gebruikte ‘verf’ is immers onzichtbaar op infrarood, waardoor de 
decoratieve elementen contrasteren. Ook beschadigingen, zoals aanwezige 
scheurtjes op het object, worden zichtbaar. De combinatie van 3D met multi-
spectrale beeldvorming, en meer in het bijzonder met infrarood in dit geval, 
maakt het daarenboven mogelijk de versiering te ontrollen waardoor men 
een zicht heeft op het geheel ervan.

Het 3D spectraal project (BR/175/PI/3DSPECTRAL) is een BRAIN-pioniers-
project, dat is opgezet door het KMMA, in partnerschap met het KBIN, de 
universiteit van Bamberg (Duitsland) en de ULiège.

  https://sketchfab.com/models/ 
3e9f6aae6bde4c269bf36795f15ab1d5

  https://sketchfab.com/models/ 
ce3d430f695b4e43af9e991d59676956

DIGITALISERING 

Detail van de textuur van de 3D-modellen (inv. MO.1967.63.802) in natuurlijk licht links  
en in infrarood (950 nm) rechts.
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https://sketchfab.com/3d-models/mo196763802-3e9f6aae6bde4c269bf36795f15ab1d5
https://sketchfab.com/3d-models/mo196763802-950nm-ce3d430f695b4e43af9e991d59676956
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meer dan 1400 
biologische  

specimens uitgeleend  
voor onderzoek

meer dan 100 
objecten uit de mens- 

wetenschappen uitgeleend 
voor tentoonstellingen

1838 
foto’s en

20
3D-modellen, 

online gepubliceerd op DIGIT03-platform

250
geologische specimens gedigitaliseerd

75 000 
archiefstukken gescand  

uit koloniale archieffondsen

5000
etnografische objecten gefotografeerd

587 
albums koloniale fotografie gedigitaliseerd

3371
gedigitaliseerde publicaties in open access  

ter beschikking gesteld op Agricultural  
Research Archive platform

140
dossiers voor reproductie-aanvragen  

door derden verwerkt

CIJFERS COLLECTIES, ARCHIEVEN EN BIBLIOTHEKEN

Bruikleen Digitalisering
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http://ineac.africamuseum.be/
http://digit03.africamuseum.be/
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56 
expertises van  

etnografische of  
archeologische artefacten

703 
analyses in de laboratoria 
van aardwetenschappen

500
 bezoekers voor de  

centrale- en geschiedenis-
bibliotheken

meer dan1300 
zoölogische specimens 

1745 
houtstalen

meer dan 

50 
objecten en 

4 
archieffondsen

1082
 boeken en tijdschriften  

voor de centrale  
bibliotheek

Expertise en  
dienstverlening

Bibliotheek Verwervingen

Fo
to

 e
n 

©
 In

g
ri

d
 O

tt
o



0004
Fo

to
 e

n 
©

 O
liv

ie
r A

nb
er

g
en

 - 
M

el
tin

g
 P

ro
d



X
X

X
H

E
T M

U
SE

U
M

 
IN

 C
IJFE

R
S



48 · HET MUSEUM IN CIJFERS

FINANCIEEL VERSLAG

2014 2015 2016 2017 2018

Uitgaven en inkomsten (in K€)

Inkomsten 16 354 17 398 15 482 15 070 17 518

Uitgaven 16 104 15 521 16 249 15 387 20 009

Saldo 250 1877 -767 (1) -317 (1) -2491 (1)

Inkomstenbronnen

Personeelsenveloppe 6461 6431 6343 6356 - (2)

Dotatie 3868 4649 3491 3931 10 197

Eigen inkomsten 382 426 389 504 952

Projecten 5016 5213 4861 4010 5560

Andere 627 678 398 269 809

Totaal 16 354 17 398 15 482 15 070 17 518

Evolutie van de uitgaven per bron (in K€)

Personeel 11 320 11 454 11 599 11 476 11 294

Personeelsenveloppe 6461 6431 6343 6356 0

Personeel eigen inkomsten 4860 5023 5255 5120 0

Statutair personeel 5230

Contractueel personeel 6063

Algemene werking 4187 3585 3818 3242 4962

Uitrusting en bibliotheek 596 482 833 670 3753

Totaal 16 104 15 521 16 249 15 387 20 009

(1) Deficit en afwijking ESR-saldo met toestemming van de minister van Begroting
(2) Sinds 01.01.2018 zijn de dotatie en personeelsenveloppe samengevoegd
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PERSONEEL

Verdeling personeel in statutairen en contractuelen volgens niveau

2016 2017 2018

Wetenschappers 115 108 109

Statutair 34 33 36

Contractueel 81 75 73

Niveau A 23 21 23

Statutair 10 10 13

Contractueel 13 11 10

Niveau B 34 34 33

Personeel 22 24 23

Contractueel 12 10 10

Niveau C 34 30 39

Statutair 20 17 18

Contractueel 14 13 21

Niveau D 34 34 40

Statutair 1 1 1

Contractueel 42 40 39

249 234 244

Verdeling volgens gender

300

250

2016 2017 2018

200

150

100

50

0

Niveau D
Niveau C
Niveau B
Niveau A
Wetenschappers

M V

69

4751

7655
administratief personeel

& technisch personeel

wetenschappers

leidinggevende functies
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Leeftijdspiramide

Mobiliteit

Culturele diversiteit

11,5%

17,2%

13,1%

13,1%

12,7%

11,5%

7,8%

9,0%

4,1%

60-60+

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

-25

Geboorteland

25 verschillende geboortelanden: 
10 landen in Europa, 9 Afrikaanse landen, 

4 landen in Azië, Rusland en de Verenigde Staten

12 verschillende nationaliteiten: 
8 Europese nationaliteiten, 3 Afrikaanse nationaliteiten 

en de Amerikaanse nationaliteit

Nationaliteit

België
78,7%

België
90,6%

Europa
(niet-België)

9,8% rest
3,7%

Afrika
7,8% Europa

(niet-België)

7,8%
rest

0,4%

Afrika
1,2%

overig
(auto, te voet)

43%
fiets
11%

openbaar
vervoer

46%

27 personeelsleden hebben samen 
ca. 49 100 km gefietst in 2018
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Bezoekers

 · 37 310 bezoekers aan het museum sinds de heropening op 8/12/2018 tot het einde van het jaar
 · 28 941 bezoekers aan de tentoonstelling Congo Stars in het KunstHaus in Graz
 · 5116 bezoekers aan de tentoonstelling AfricaMuseum@EgmontPalace
 · 1850 genodigden voor de opening op 8 december

Communicatie

Het museum in de pers

Belgische pers
Totaal aantal artikels: 1925

Buitenlandse pers
Totaal aantal artikels: 157 

PUBLIEKSGERICHTE DIENSTEN 

Aantal artikels per taal en per medium

600

800

1000

1200

Nederlandstalig

geschreven pers

web

radio

tv 72 35 0

134 100 0

479 402 49

346 274 34

Franstalig

Aa
nt

al
 a

rti
ke

ls

Engels- & Duitstalig

400

200

0

1031

811

83

Aantal artikels per streek in de wereld

Azië
5

Europa
132

Afrika6

Rusland5

Noord- en Zuid-
Amerika

9
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Aantal artikels per land in Europa

15

20

25

30

35

40
Duits

lan
d

Fra
nkri

jk
Gro

ot-B
rita

nnië
Nederla

nd
Ita

lië
Sp

an
je

Denemark
en

Zw
eden

Lu
xe

mburg
Grie

ke
nlan

d
Po

lan
d

Slo
ve

nië
Po

rtu
gal

Fin
lan

d
Noorw

egen
Tsj

ech
ië

Lit
ouwen

10

5

0

36

31

15 14

5 5 5 5 3 3 3 3 2 1 1 1 1

Website

Op 31 mei werd de nieuwe website gelanceerd, waarvan de technologie, grafische vormgeving en structuur  
helemaal werden herdacht in lijn met de nieuwe filosofie van het museum.

 ·  Het aantal websitebezoekers overschreed in 2018 de kaap van 1 miljoen: 1 086 694 bezoeken, een stijging met 
24% tegenover 2017. 

 ·  21% van alle bezoeken gebeurde in december, met het hoogste aantal (93 808) in de week vlak voor de heropening. 

 ·  Het aantal unieke bezoekers (IP-adressen) nam evenredig toe met 22% tot 487 229. 
 ·  Het gemiddeld aantal bekeken pagina’s per bezoek daalde naar 3,82.
 ·  De homepagina blijft de meest populaire rubriek: 59% van alle bezoekers bezocht (ook) de homepage
 ·  59% van de bezoekers komt ‘direct’ of via een zoekmachine op de website terecht, 41% wordt doorverwezen  

via een andere website. Dat is een sterke stijging tegenover 18% in 2017. 
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 ·  72% bezocht de website vanop een vaste computer, 28% via een mobiel toestel (gsm of tablet), een significante 
stijging ten opzichte van 16% in 2017.

 · 3% van alle bezoekers komt uit Afrika, waarvan de grootste groep uit Zuid-Afrika (1%). 
 · 0,3% van de bezoekers komt uit de DR Congo.

Desktop
72%

Tablet
5%

Mobiel
23%

Type toestel

Herkomst websitebezoekers

Zuid-Afrika 1%  
Indië 1%  

Oekraïne 2%  
Nederland 2%  

Groot-Brittannië 2%  
Duitsland 3% 

Frankrijk 4%  

Russische Federatie 4%  

China 6%  

rest
18%

België
29%

Verenigde Staten
20%

ongekend
8%

Sociale media

Het museum sloot 2018 af met 19 535 volgers op al zijn sociale media.
Er kwamen 8587 nieuwe volgers bij: een stijging met 78% tegenover 2017.

 ·  Facebookpagina AfricaMuseum EN: 2748 nieuwe volgers, stijging met 49% 
 ·  Facebookpagina AfricaMuseum België: 1860 nieuwe volgers, stijging met 890% 
 ·  Facebookpagina AfricaMuseum Belgique: 1566 nieuwe volgers, stijging met 1520% 
 ·  Instagrampagina: 1200 nieuwe volgers, stijging met 86% 
 ·  Twitterpagina: 1213 nieuwe volgers, stijging met 33% 

De openingscampagne MijnAfricaMuseum, die werd gelanceerd midden november, verklaart een deel van de sterke 
stijging: het leverde 2800 nieuwe fans op voor de Facebookpagina’s van het museum, en 1000 nieuwe volgers op 
Instagram.

Onze top-posts bereikten:
 ·  31 400 personen op Facebookpagina AfricaMuseum EN
 ·  11 900 personen op Facebookpagina AfricaMuseum België
 ·  4000 personen op Facebookpagina AfricaMuseum Belgique
 ·  1318 weergaven op Instagram
 ·  3818 weergaven op Twitter

https://www.facebook.com/watch/?v=381516452609011
https://www.facebook.com/watch/?v=564834840656129
https://www.instagram.com/p/BrNBtM5C0A1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=2294490110782074
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Opdrachtverklaring

Het museum moet een wereldcentrum zijn voor 
onderzoek en de verspreiding van kennis inzake 
het verleden en heden van samenlevingen en 
natuurlijke milieus in Afrika, met de nadruk op 
Midden-Afrika, om zo een beter begrip en meer 
interesse daaromtrent te creëren bij het grote 
publiek en de wetenschappelijke wereld, en om, 
door middel van samenwerkingsverbanden, 
wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikke-
ling ervan. De kernopdrachten van deze op Afrika 
gerichte instelling bestaan dus in het verwerven 
en het beheren van collecties, het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van 
de resultaten hiervan, het verspreiden van kennis, 
en het presenteren aan het grote publiek van een 
keuze uit haar collecties.

Samenstelling advies-  
en beheersorganen

Het KMMA is een federale wetenschappelijke 
instelling, onder toezicht van de staatssecretaris 
voor Wetenschapsbeleid. Administratief gezien 
is het KMMA een staatsinstelling met afzonderlijk 
beheer. Het heeft drie beheersorganen en een 
adviserend orgaan.

Beheerscommissie
 
Het KMMA deelt deze commissie met het Konink-
lijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN). De beheerscommissie staat in voor het 
financiële, materiële en administratieve beheer 
van de instelling. De commissie wordt voorgeze-
ten door een vertegenwoordiger van het Federaal 
Wetenschapsbeleid en telt vier externe academici 
en managementexperts, de algemeen directeurs 
van de instellingen en twee vertegenwoordigers 
van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Stemgerechtigde leden:

 · Frank Monteny, adviseur-generaal,  
POD Wetenschapsbeleid, voorzitter

 · Guido Gryseels, algemeen directeur  
van het KMMA, vicevoorzitter

 · Camille Pisani, algemeen directrice  
van het KBIN, vicevoorzitster

 · Jacques de Gerlache, Communication  
Manager, SOLVAY N.V. 

 · François Mairesse, Université Sorbonne  
Nouvelle - Paris 3

 · Ingrid Vanden Berghe, administrateur- 
generaal van het Nationaal Geografisch 
Instituut

 · Koen Verhoest, professor aan de UAntwerpen 
- departement Politieke Wetenschappen

Leden met raadgevende stem:

 · Pierre de Maret, voorzitter van de  
Wetenschappelijke Raad van het KMMA

 · Yves Gobert, adviseur van de POD  
Wetenschapsbeleid

 · Jacques Lust, secretaris-attaché van  
de POD Wetenschapsbeleid

 · Erwin Moeyaert, inspecteur-generaal  
van Financiën

 · Marie-Solange Mukarwema, boekhoudster 
van het KBIN

 · Olivier Ninane, adviseur van de POD  
Wetenschapsbeleid

 · Didier Van den Spiegel, diensthoofd  
bij het KMMA

 · Luc Van Wassenhove, boekhouder  
van het KMMA

 · Noël Vandenberghe, voorzitter van  
de Wetenschappelijke Raad van het KBIN

 · Brigitte Lauwaert, wetenschappelijk  
diensthoofd van het BMM van het KBIN

Experts zonder stem:

 · Patricia Supply, directrice van de  
ondersteunende diensten van het KBIN

 · Tom Aarts, jurist van het KBIN 
 · Laurent Flamend, adviseur van de  

POD Wetenschapsbeleid
 
Directieraad 

Stemgerechtigde leden:

 ·  Guido Gryseels, algemeen directeur,  
voorzitter

 ·  Luc André, waarnemend departementshoofd 
Aardwetenschappen

 ·  Els Cornelissen, waarnemend departements-
hoofd Culturele Antropologie & Geschiedenis

 ·  Marc De Meyer, waarnemend departements-
hoofd Biologie

 ·  Isabelle Gérard, diensthoofd Publicaties  
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 ·  Jacky Maniacky, diensthoofd  
Cultuur & Maatschappij

 ·  Didier Van de Spiegel, diensthoofd  
Biologische Collectie- en Databeheer

 ·  Bruno Verbergt, operationeel directeur 
Publieksgerichte diensten

 
Wetenschappelijke Raad 

De Wetenschappelijke Raad verleent advies 
inzake de kwaliteit en relevantie van de weten-
schappelijke activiteiten van de instelling. De raad 
bestaat deels uit externe experts van Belgische 
universiteiten en deels uit interne leden van het 
leidinggevende wetenschappelijke personeel. De 
staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid 
benoemt de leden voor een periode van vier jaar.

Interne leden:

 · Guido Gryseels, algemeen directeur
 · Luc André, waarnemend departementshoofd 

Aardwetenschappen
 · Els Cornelissen, waarnemend departements-

hoofd Culturele Antropologie & Geschiedenis 
 · Marc De Meyer, waarnemend departements-

hoofd Biologie 
 · Jacky Maniacky, diensthoofd Cultuur 

 & Maatschappij 
 · Patricia Van Schuylenbergh, diensthoofd 

Geschiedenis & Politiek

Externe leden:

 · Pierre De Maret, professor aan de ULB,  
voorzitter

 · Frans Ollevier, professor aan de KU Leuven
 · Éric Pirard, professor aan de ULiège
 · Camille Pisani, directrice van het KBIN
 · Noël Vandenberghe, professor aan  

de KU Leuven
 ·  Koen Vlassenroot, professor aan de UGent

 
Jury voor Werving en Bevordering 

De Jury voor Werving en Bevordering staat in 
voor de selectie en promotie van statutair weten-
schappelijk personeel. De commissie wordt 
voorgezeten door een vertegenwoordiger van het 
Federaal Wetenschapsbeleid en bestaat uit twee 
externe experts van universiteiten en de alge-
meen directeur van het AfricaMuseum.

Leden:

 · Robert Van De Walle, BELSPO, voorzitter
 · Guido Gryseels, algemeen directeur KMMA
 · Sara Geenen, professor aan de UAntwerpen
 · Caroline Nieberding, professor aan de 

UCLouvain

Basisoverlegcomité 

Het basisoverlegcomité is een adviesorgaan voor 
welzijn op het werk en de werkomstandigheden. 
Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van 
het personeel en werknemersorganisaties (vak-
bonden). 

Vertegenwoordiging van de overheid:

 · Guido Gryseels, algemeen directeur KMMA, 
voorzitter

 · Bruno Verbergt, operationeel directeur 
Publieksgerichte Diensten

 · Els Cornelissen, waarnemend departements-
hoofd Culturele Antropologie & Geschiedenis 

 · Marc De Meyer, waarnemend departements-
hoofd Biologie 

 · Thierry De Putter, diensthoofd
 · Isabelle Gérard, diensthoofd
 · François Kervyn de Meerendré, diensthoofd
 · Kristien Opstaele, diensthoofd
 · Dirk Verbist, diensthoofd 
 · Mario Thoilants, preventieadviseur 
 · Wouter Swalus, preventieadviseur 

Vertegenwoordiging van  
de syndicale organisaties: 

 · Valérie Demeulemeester (ACOD/CGSP)
 · Patricia Van Schuylenbergh (ACV/CSC)
 · Geert Dewulf (ACV/CSC)
 · Jean-Christophe Vancoppenolle (ACV/CSC)
 · Martine Renaux (VSOA-Gr II/SLFP-Gr II)
 · Éric Warner (ACOD/CGSP)
 · Dr. Mieke Cogge, arbeidsgeneesheer 
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Organigram

Directeur
Ondersteunende 

Diensten

Financiën

Human Resources

Gebouwenbeheer

ICT

Juridisch advies

Culturele  
Antropologie en 

Geschiedenis

Archief- en  
Collectiebeheer

----
Centrale Bibliotheek

Cultuur en  
Maatschappij

Geschiedenis  
en Politiek

Erfgoedstudies

Aard-
wetenschappen

Geodynamica en 
Minerale rijkdommen

Natuurlijke risico’s

Oppervlaktemilieus 
en Collectiebeheer

Directieraad

Algemeen DirecteurStuurgroepen:
Renovatie

Knowledge Management
Collectiebeleid

COMRAF

Preventieadviseur / IDPB Publicaties

Ontwikkelingssamenwerking

Basisoverlegcomité

Wetenschappelijke Raad

Beheerscommissie

Commissie voor Werving  
en Bevordering

Operationeel  
Directeur Onderzoek

Biologie

Houtbiologie

Biologische collectie- 
en databeheer

Invertebraten

Vertebraten

Operationeel  
Directeur Publieks- 
gerichte diensten

Tentoonstellingen

Publieksactiviteiten

Communicatie

Onthaal & Events
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Personeelslijst

DIRECTIE 

ALGEMEEN DIRECTEUR 
Gryseels Guido

DIRECTIESECRETARIAAT
Taekels Veerle

PUBLICATIES  
Gérard Isabelle
Albinovanus Benoît
De Croes Dirk
Debbaut Ann
Divinagracia Maria Fe Emily
Dumortier Mieke
Quadt Michele
Spapen Iris

ONTWIKKELINGS- 
SAMENWERKING
November Eva
Andries Nathalie
de Harenne Christina
Kalenga Ndjoli Nadège
Van Nuffel Muriel

INTERNE DIENST VOOR  
PREVENTIE EN BEVEILIGING 

Swalus Wouter (KBIN/KMMA)
Thoilants Mario
Verbist Dirk (renovatie)

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

FINANCIËN 
Knol Rieneke
Moraux Valérie

BOEKHOUDING
Van Wassenhove Luc
Bartholomeus-Lamal Paula
Bruynseels Bianca
Wesse Joy

HUMAN RESOURCES
De Decker Leslie | Spegelaere An
Denis Murielle 
Flahou Anic
Herzet Valérie
Tielemans Fabienne
Van Hoey Sonja

ICT
De Mûelenaere André
Bollen Kristof
Du Thanh-Son
Hallaert Bernard
Hardy Benoît
Lagaert Wim
Paesen Roel
Theeten Frank
Vignaux Philippe

GEBOUWBEHEER
Verbist Dirk

DISPATCHING
Brans Henri
Bruynseels John
Budai Peter
Ouali Abdoullah
Xama Mehdi

BEWAKING
Brans Henri
Ali Abraheim
Amzir Jamal
Delhij David
Jadot Rudi
Lienard Jacques
Manuka Rexhep
Moulin Daniëlle
Özcelik Muzaffer
Simon Jerry
Tutenel François
Van Uffelen Rudi
Van Vlasselaer Marc
Wallenus Daniël
Willy Raphaël Baudouin Mérule
Wouters Greta

ONDERHOUD 
Nulis Rein | Wauters Jacques 
Bah Amadou
Charliers Gisèle
De Coninck Patricia
Decoster Jenny
Kovacs Anne-Marie
Loranc Barbara
Makowska Wieslawa
Ouedraogo Ben Aziz
Rzaca Santos Danuta
Sessou Jéronime
Vanherpe Josyane

TECHNISCHE DIENST
Nulis Rein | Wauters Jacques 
Marlaire Stefaan
Putman Patrick
Sorgeloos Guy
Spinnoy Koen

ONDERZOEK 

CULTURELE ANTROPOLOGIE  
EN GESCHIEDENIS 
Cornelissen Els

ERFGOEDSTUDIES 
Cornelissen Els
Devleeschouwer Nadine
Garenne-Marot Laurence
Ricquier Birgit
Smith Alexandre
Volper Julien
Vral Alexander

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Maniacky Jacky
Ceuppens Bambi
Bompuku Eyenga-Cornelis Sabine
Devos Maud
Garsou Muriel
Jadinon Rémy
Panella Cristiana
Tonnoeyr Diane
Vanhee Hein

GESCHIEDENIS EN POLITIEK
Van Schuylenbergh Patricia
Cornet Anne
Couttenier Maarten
Di Mauro Lucienne
Etambala Zana Mathieu
Krawczyk Joris
Leduc Mathilde
Léonard Guillaume
Omasombo Tshonda Jean
Stroobant Élodie
Van De Broeck Lore
Vandenbergen Hannelore
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ARCHIEF- EN COLLECTIEBEHEER
Cornelissen Els

RESTAURATIEATELIER
Genbrugge Siska
De Paepe Anouk
Devijver Cindy
Keyaerts Stef
van Es Marieke
Vanhauwaert Françoise
Voncken Joy

DIGITALISATIE & ARCHIEVEN
Van Hassel Dieter
Adriaens Rosa
Debeer Laurens
Desimpelaere Helena
Guns Lieve
Mom Lachlyta
Morren Tom
Pallemaerts Sara
Peters Anne
Rixhon Florence
Van de Vyver Joris
Van Heymbeeck Eline
Vanderlinden Nancy
Vandyck Jean-Marc

COLLECTIESECRETARIAAT
Swinnen Annick
Cardoen An
De Wolf Natalie
Welschen Anne

CENTRALE BIBLIOTHEEK
Osselaer Brigitte
Thys van den Audenaerde Katrien

BIOLOGIE 
De Meyer Marc

HOUTBIOLOGIE 
Beeckman Hans
De Mil Tom
Hubau Wannes
Jacobsen Kim
Liévens Kévin
Nackaerts Annelore
Rousseau Mélissa

BIOLOGISCHE COLLECTIE-  
EN DATABEHEER 
Van den Spiegel Didier
Allard Christophe
Brecko Jonathan
Buset Alice-Marie
Cael Garin
Gilissen Emmanuel
Hanot Stéphane
Henrard Arnaud
Herpers Jean-Marc
Mathys Aurore
Meirte Danny
Parrent Miguel
Smirnova Larissa

INVERTEBRATEN 
De Meyer Marc
Ashepet Mercy
De Cock Maarten
De Smet Yannick
Huyse Tine
Jordaens Kurt
Meganck Kenny
Merckx Jonas
Mergen Patricia
Mullens Nele
Papadaki Maria
Reigniez Chantal
Smitz Nathalie
Vandenbosch Myriam
Virgilio Massimiliano

VERTEBRATEN
Snoeks Jos
Boden Gert
Decru Eva
Dierickx Katrien
Musschoot Tobias
Reygel Alain
Van Steenberge Maarten
Vranken Nathan
Vreven Emmanuel

AARDWETENSCHAPPEN
André Luc

OPPERVLAKTEMILIEUS  
EN COLLECTIEBHEER
André Luc
Mees Florias
Minon Suzanne
Monin Laurence

GEODYNAMICA EN MINERALE 
RIJKDOMMEN
De Putter Thierry
Baudet Daniel
Boyen René
Delvaux de Fenffe Damien 
Dewaele Stijn
Fernandez-Alonso Max
Lahogue Pascale
Liégeois Jean-Paul
Nimpagaritse Gérard
Trefon Théodore
Warner Eric

NATUURLIJKE RISICO’S
Kervyn de Meerendré François
Coppens Céline
Dewitte Olivier
Dille Antoine
Gilles Évelyne 
Laghmouch Mohamed
Makanzu Fils
Michellier Caroline
Moussouni Toufik
Nobile Adriano
Norré Magali
Ntezimana Aminata-Noomi
Samyn Denis
Smets Benoît

PUBLIEKSGERICHTE DIENSTEN 

OPERATIONEEL DIRECTEUR 
Verbergt Bruno

ADJUNCT VAN  
DE OPERATIONEEL DIRECTEUR 
Dewulf Katia

TENTOONSTELLINGEN
Bluard Christine
Bouillon Sofie
Claessens Koeki
de Ville de Goyet Sophie
Di Nitto Diana
Eelen Sandra
Engels Ludo
Geets Gonda 
Hermand Patricia
Kratky Friederike
van der Hoorn Sabine
Verbeke Davy
Wijs Sonja
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COMMUNICATIE 
Opstaele Kristien
Bergeys Elke
Hendrickx Colin
Le Grelle Marie-Pascale
Ntumba Primrose
Sciot Eline
Van de Voorde Jonas

PUBLIEKSACTIVITEITEN 
Van Loo Isabelle
Adepoju Aisha
Cornet Brigitte
De Meersman Min
Deputter Bart
Deryckere Marijke
Ferrandi Sylvie
Géradin Sara
Labie Emilie
Laes Kathleen
Ntumba Primrose
Poinas Claire
Van Craenenbroeck Katrien

ONTHAAL & EVENTS
Katia Dewulf
Deppe Françoise
Labie Emilie
Quix Margot
Stroobants Arno 
Borremans Sara-Lola
Rigante Lisa
Vaneyck Nancy

Fo
to

 J
o

 V
an

 d
e 

V
yv

er
 ©

 K
M

M
A



0006
Fo

to
 E

lin
e 

Sc
io

t ©
 K

M
M

A



X
X

X
A

N
N

E
X

E
N



64 · ANNEXEN

DE PUBLICATIES VAN DE WETENSCHAPPERS VAN HET KMMA

De onderzoekers van het museum publiceren jaarlijks artikels in wetenschappelijke tijdschriften of boeken,  
monografieën, enz. bij internationale, hoog aangeschreven uitgevers. In 2018 hebben ze 276 teksten gepubliceerd, 
waarvan 165 peer-reviewed.

Statistieken per discipline en per type in 2018

Aardweten- 
schappen

Biologie Culturele  
Antropologie en 

Geschiedenis

 
TOTAAL

Totaal aantal peer-reviewed  
wetenschappelijke publicaties 41 64 46 151

Artikels in wetenschappelijk 
tijdschrift 32 59 2 93

Hoofdstukken in een boek 
 (met editor) 7 5 42 54

Boeken en catalogi (auteur  
of editor) 2 0 2 4

Totaal aantal niet-peer-reviewed 
publicaties 31 72 14 117

Artikels in tijdschrift 13 1 6 20

Kaarten 6 0 0 6

Boeken/catalogi (met editor) 0 0 1 1

Hoofdstukken in een boek  
(met editor) 0 2 4 6

Hoofdstukken in een catalogus 
(met editor) 0 0 0 0

TOTAAL 72 136 60

Peer-reviewed weten-
schappelijke publicaties 
van de KMMA-weten-
schappers, ingebracht 
in onze repository

Totaal aantal publicaties 
van de KMMA-wetenschappers, 
ingebracht in onze repository
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Detail 1: evolutie aantal peer-reviewed  
wetenschappelijke publicaties

Detail 2: evolutie aantal artikels  
in wetenschappelijk tijdschrift

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

41
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45
27
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55

45 41

Aardwetenschappen
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

76

191

92

67
80 77

63 64

Biologie
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2011
2012
2013
2014
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REFERENTIES

Onderstaande lijsten zijn een selectie uit de belangrijkste publicaties van de onderzoekers van het 
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AFGEWERKTE DOCTORATEN

In 2018 hebben de volgende onderzoekers hun doctoraat, dat op wetenschappelijk en/of logistiek vlak 
door het KMMA werd ondersteund, verdedigd:

Aardwetenschappen

Liesbeth Jacobs
Landslides in the Rwenzori Mountains: field-based characterisation and susceptibility assessments in a 
data-scarce tropical environment
Vrije Universiteit Brussel
Promotoren: Mathieu Kervyn (VUB), Olivier Dewitte (KMMA), Jean Poesen (KULeuven)

Amel-Zoulikha Benhallou
Contribution à la connaissance du manteau hoggarien, par l’étude des laves alcalines cénozoïques du 
Massif du Manzaz 
Université des Sciences et Techniques Houari Boumediene (Algiers, Algerije)
Promotoren: Abla Azzouni-Sekkal (USTHB), Jean-Paul Liégeois (KMMA)

Biologie

Laura Jose Canhanga
Improved IPM programme for fruit fly (Diptera: Tephritidae) control in Central Mozambique
Sokoine University of Agriculture (Morogoro, Tanzania)
Promotoren: Maulid Mwatawala (Sokoine University), Domingos Cugala (Eduardo Mondlane University, 
Mozambique), Marc De Meyer (KMMA)

Yégor Tarelkin
Périodicité de l’activité cambiale et des microvariations de la densité
Université libre de Bruxelles
Promotoren: Charles De Cannière (ULB), Hans Beeckman (KMMA)
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Culturele Antropologie & Geschiedenis

Nicolas Nikis
Archéologie des métallurgies anciennes du cuivre dans le bassin du Niari, République du Congo
Université libre de Bruxelles
Promotoren: Olivier Gosselain (ULB), Alexandre Livingstone Smith (KMMA), Pierre de Maret (ULB)

Manoah-Joël Misago 
Les verbes de mouvement et l’expression du lieu en Kirundi (Bantou, JD62) : une étude linguistique 
basée sur un corpus 
Universiteit Gent
Promotoren: Koen Bostoen (UGent), Maud Devos (KMMA)

NIEUWE PROJECTEN 

Het museum was in 2018 betrokken in een honderdtal wetenschappelijke projecten, waarvan 16 nieuwe 
projecten dit jaar van start gingen:

 · An online digital identification key to the selected number of genera of Afrotropical hoverflies  
(Diptera, Syrphidae)

 ·  CEOS-Landslide: Committee on Earth Observation Sattellites – Landslide Pilot Working group 
 ·  Climate Extremes in the Lake Victoria Basin (ELVIC)
 ·  Disscofed : Distributed System of Scientific Collections
 ·  East African Rift: Neotectonics, seismotectonics and stress field constraints in an intraplate setting
 ·  Identification of disease vectors, focusing on Culicidae
 ·  Increasing marine taxonomic knowledge in Mozambique: the case of two neglected taxa (MaTaMo)
 ·  L’archéologie et le patrimoine culturel Arabo-Swahili dans la Province du Maniema (RDC) / The 

Archaeology and Oral History of Slavery in the Maniema Province of the Democratic Republic of the 
Congo) (PatAr)

 ·  La neurologie enfouie : évolution des capacités sensorielles et cognitives chez les mammifères  
souterrains 

 ·  Lithospheric structure and tectonic evolution of intracratonic basins: the Congo basin natural  
laboratory

 ·  Prevention and mitigation of urban gullies: lessons learned from failures and successes  
(PREMITURG) 

 ·  Real-time PCR as discriminating tool between Culex pipiens s.l. and Culex torrentium  
(Diptera: Culicidae) species 

 ·  Renforcement des capacités en recherches et expertises au Centre de Recherches géologiques  
et minières en RDC 

 ·  Study of the impact of habitat degradation on the abundance and diversity of Syrphidae  
(Insecta: Diptera) in Burundi

 ·  The evolving surface of the “stable” African continent (TESSAC)
 ·  Transfer of geo-data and knowledge in support of a Geo-Information Management System  

at Rwanda Mines, petroleum and Gas Board
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