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I. Voor een geslaagd bezoek aan de tentoonstelling 

250 jaar Natuurwetenschappen
Grasduinen in het verleden van het museum

1.1 Mogen wij u voorstellen…

Met intrigerende collectiestukken als kroongetuigen vertellen we in deze nieuwe vaste tentoonstelling het 
levensverhaal van het museum en zijn wetenschappelijk onderzoek. Je maakt er de evolutie mee van een 18de-
eeuwse rariteitenkabinet over bewaarplaats tot wetenschappelijk onderzoekscentrum en vernieuwend museum in 
de 21ste eeuw. 

Veertien emblematisch uitgekozen collectieonderdelen vertegenwoordigen de rijkdom van de verzamelingen, 
markeren de mijlpalen in de geschiedenis van het museum, illustreren belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen 
en verkennen de uitgebreide waaier aan werkterreinen waarin het KBIN actief is. Ze ontsluiten zo het belang van 
de werking van het museum als bewaarplaats van de natuurlijke rijkdom van de planeet, als wetenschappelijk 
onderzoekscentrum en als spiegel van het heden en verleden van het leven voor het ruime publiek. Deze 
getuigenissen kunnen niet los gezien worden van de geschiedenis van de museumgebouwen waarin ze hun 
thuis gevonden hebben. De tentoonstelling zelf huist in het oudste gedeelte van het gebouwencomplex van 
het museum. De statige architectuur van dit voormalig kloostergebouw leent zich dan ook uitstekend voor een 
historisch overzicht van de museumgebouwen en hun onmiddellijke omgeving. Ook het kader geeft immers vorm 
aan 250 jaar Natuurwetenschappen. 

Via 20 uitgewerkte thema’s kan je als bezoeker grasduinen in het verleden van het museum en de werking als 
wetenschappelijk instituut. Zo bots je in het begin van de tentoonstelling op een in 1880 opgezette Afrikaanse 
olifant die voorheen nog rondliep in de Brusselse zoo in het Leopoldpark achter het Museum. Een van onze oudste 
verzamelingen, een collectie opmerkelijke Russische mineralen, werd verkregen dankzij een Koninklijke schenking 
in 1828. Nog een uitzonderlijke schenking is het opgezette exemplaar van een buidelwolf, een triest voorbeeld van 
een door menselijke toedoen uitgestorven diersoort. Niet elk collectiestuk is trouwens even onschuldig: het stuk 
uraniumerts (uraniniet) uit de Shinkolobwemijn (Congo) vertelt immers het verhaal van de atoombom op Hiroshima. 
Elders tonen belangwekkende ontdekkingen van fossielen de natuurhistorische rijkdom van de Belgische bodem 
aan. Bekijk de fossiele walvissen maar die tijdens de aanleg van de fortengordel rond Antwerpen in de 19de eeuw 
opgegraven werden of de versteende boomstronken van een 55 miljoen jaar oud bos uit Hoegaarden, ontdekt 
bij de HST-werken in 2000. Om nog niet te spreken van onze iguanodons van Bernissart, waarvan de ingenieuze 
montage door een uniek schilderij wordt voorgesteld.  Zelfs de allerkleinste vondst kan ons veel leren, zelfs over 
onze evolutie, zoals het nauwelijks 1 cm grote kaakbeen van een Teilhardina, een vroege primaat van zowat 55 
miljoen jaar oud, gevonden in Dormaal. Ook in het buitenland was (en is) het Museum actief bij opgravingen en 
deed het opmerkelijke vondsten zoals het beentje van Ishango (Congo), het vroegste bewijs van wiskundige kennis 
bij onze voorouders, of de zeer rijke fauna uit het eoceen, opgegraven in de groeve van Messel (Duitsland). De 
expeditie van de Belgica naar Antarctica in 1897 spreekt iedereen tot de verbeelding. In de tentoonstelling kan je 
neuzen in een logboek en in de manuscripten en schetsen van de wetenschappers van het Museum die met Adrien 
de Gerlache meereisden. De taak van natuurbehoud ligt het Museum ook nauw aan het hart. Zo richtte het mee de 
eerste Nationale Parken in Congo op waarover de tentoongestelde gorilla’s getuigen. In het kader van het CITES-
verdrag ter bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten stelt het Museum zijn expertise ter beschikking, 
maar krijgt het soms ook in beslag genomen exemplaren ter bewaring, zoals de opgezette tijger en reuzenschildpad 
in de tentoonstelling. Maar in het verleden verliep het soms ook bij onze onderzoekers niet altijd even koosjer, 
zoals blijkt uit het verhaal over 55 zeldzame hagedissen uit de Kalmthoutse heide, die zich nu verdringen in een 
bewaarbokaal. 

Hoe het KBIN en haar verschillende gebouwen zich ondertussen ontwikkelden, krijg je verteld door middel van rijk 
geïllustreerde sleutelmomenten in de geschiedenis van het Museum. De thuisbasis van de natuurwetenschappen 
in ons land heeft immers zelf heel wat beleefd. Maar onzichtbaar voor het publiek werken we nog steeds verder 
aan de toekomst van het natuurhistorisch verleden en heden. Een multimediale montage, op het einde van 
de zaal, zet het verborgen leven achter de schermen in de bewaarplaatsen voor miljoenen collectiestukken en 
onderzoeksobjecten in het daglicht.

Je reis doorheen de natuurwetenschappen in deze tentoonstelling maken we heel levendig door het gebruik van 
meerdere interactieve multimediaschermen, geluidsfragmenten, videofragmenten, maquettes…  naast het ruime 
aanbod aan fotomateriaal, schetsen en illustraties. De collectiestukken vertellen daarbij hun passend levensverhaal 
door intrigerende, maar licht gehouden teksten. Ook al zijn ze zelf levenloos, hun ziel krijgen ze terug in deze nieuwe 
permanente tentoonstelling 250 jaar Natuurwetenschappen. 
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1.2 Educatieve omkadering

Rondleiding

De gids voert je mee doorheen 250 jaar Natuurwetenschappen om je kennis te laten maken met onze rijkdom 
aan verzamelingen, om je belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen van het Instituut te helpen doorgronden 
en om je de uitgebreide waaier aan werkterreinen te laten ontdekken waarin wetenschappers van ons Instituut 
actief zijn. 14 zorgvuldig uitgekozen collectiegehelen vormen hiervoor de kroongetuigen. Zes sleutelmomenten 
uit de geschiedenis van het Museum kaderen de omstandigheden waarin deze Belgische bakermat van 
Natuurwetenschappen zich ontwikkelde. 

Doelgroep: secundair onderwijs, studenten, wetenschappelijke verenigingen, jeugdgroepen, volwassenen en 
senioren. 
Duur: 75 minuten
Max. 15 deelnemers per gids 

Bezoek achter de schermen

250 jaar Natuurwetenschappen is het ideale vertrekpunt voor een verkenning van het museum achter het museum. 
Met deze speciale rondleiding krijg je een uniek inzicht in de ongekende werking achter de schermen. Open samen 
met de gids de voor het publiek gesloten deuren achter de vitrinekasten. Betreed zo een verborgen wereld aan 
collectiestukken en leer een onderzoeksproject van onze wetenschappers kennen.

Beleef de natuurwetenschappen met een keuze uit deze thema’s: geologie – ongewervelden – prehistorisch leven

Een tijdige aanvraag is nodig om deze bezoeken te kunnen organiseren!

Doelgroep: secundair onderwijs (vanaf tweede graad), studenten, wetenschappelijke verenigingen, jeugdgroepen, 
volwassenen en senioren. 
Duur: 75 minuten
Max. 15 deelnemers per gids 

1.3 Praktische informatie

• Wegwijs
Museum: Vautierstraat 29, B-1000 Brussel
Op- en afstapplaats (school)bussen: Waversesteenweg 260, B-1050 Brussel
Trein: station Brussel-Luxemburg (op 5-10 min.)
Metro lijn 1 halte Maalbeek – lijn 2 halte Troon (op 15 min.)
Bus MIVB 34 en 80 halte Museum (op 2 min.) | 38 en 95 halte Parnassus (op 5-10 min.)

• Openingstijden
- Dinsdag tot en met vrijdag
 9.30 tot 16.45 uur
 tijdens herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie: 10 tot 18 uur
- Zaterdag en zondag
 10 tot 18 uur
Sluitingsdagen: elke maandag, 1 januari, 1 mei, 25 december

• Tarieven

Toegang
vanaf 15 
personen

Jongeren
(2-25 jaar)

Volwassenen

museum € 3 € 6

Eén begeleider gratis per groep van 15 personen 
Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart 

• Reserveren

Reserveren is verplicht voor groepsbezoeken. Telefoneer hiervoor naar 02-627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur 
en van 13 tot 16.30 uur). Geen reserveringen mogelijk per brief, fax of e-mail.

Rondleidingen 
15 personen 
per gids

Jongeren Volwassenen 
weekdagen

Volwassenen 
WE en feestdagen

Rondleiding € 35 € 62 € 75
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II. Historisch overzicht van het museum en zijn gebouwen

Een woelig begin
Karel van Lotharingen (1712 -1780), landvoogd in de Zuidelijke 
Nederlanden voor het Oostenrijkse bewind, richtte in zijn stadspaleis 
op de Kunstberg te Brussel in 1751 een natuurhistorisch kabinet in. 
Dat kabinet in het Hof van Nassau was 300m² groot, met vitrines en 
laden vol voornamelijk mineralen, maar ook dieren, planten, boeken, 
kunstwerken en rariteiten. Bij zijn dood werd het kabinet openbaar 
te koop gesteld wegens zijn vele schulden. De Theresiaanse 
Academie kon een deel van het kabinet behouden, maar dat 
werd met de Franse inval geplunderd. Wat ervan overbleef, werd 
overgedragen aan de Centrale School voor het departement van de 
Dijle, die in het voormalige paleis van Karel van Lotharingen in 1797 
werd opgericht. Toen de stad Brussel in 1811 het Hof van Nassau 
overnam, installeerde ze er niet alleen een natuurhistorisch kabinet, 
maar eveneens haar schilderijencollectie en de bibliotheek. Na de 
opening van dit Museum van Brussel in 1814 werd het gebouw 
telkens uitgebreid om steeds nieuwe bewoners erbij te halen, 
zoals het Rijksarchief, de nijverheidsschool, het Prentenkabinet… 
In 1846 kocht de jonge Belgische staat alles over en richtte het 
Natuurhistorisch Museum op.

Met tegenzin verhuisd
De collecties van het Natuurhistorisch Museum groeiden sterk aan met de vele grote vondsten in de tweede helft 
van de 19de eeuw (mammoet van Lier, de walvissen uit Antwerpen, de iguanodons van Bernissart…). Het oude Hof 
van Nassau met zijn vele bewoners werd te krap om nog iedereen te huisvesten. In 1880 kocht de Belgische Staat 
het gebouw aan waarin je nu staat. Het behoorde toe aan de Brusselse zoo, opgericht in 1851, maar failliet gegaan 
in 1877 en in 1880 definitief opgedoekt. De stad Brussel verwierf de terreinen en richtte het in als park (het huidige 
Leopoldpark). Vele dieren van deze voormalige zoo belandden in de collecties van het Museum. De directeur van 
het Museum, Edouard Dupont vond dit oorspronkelijk in 1857 als redemptoristinnenklooster opgetrokken gebouw 
maar niets, zelfs al werden voor de verbouwingen kosten noch moeite gespaard. Toch werd het nieuwe Museum 
door koning Leopold II op 22 juli 1891 plechtig geopend. Dupont bleef echter bij de koning voor een nieuwe en 
specifieke museumconstructie pleiten en kreeg zijn zin.

Een museum op maat
Dupont, directeur tussen 1868 en 1909, besprak met de architect 
Charles-Emile Janlet (1839-1918) zijn ideeën voor de nieuwbouw 
en gaf hem duidelijke instructies: “Vergeet dat u architect bent, 
vergeet de klassieke regels van uw beroep. Ik wens geen 
nutteloze franjes, maar een uitzonderlijk bouwwerk dat steunt 
op wetenschappelijke ideeën in plaats van op architecturale”.  
Het 84 meter lange en 30 meter brede gebouw telde vier 
bouwlagen, met ruimtes voor tentoonstellingen (begane grond 
en verdieping), ateliers, laboratoria en bewaarplaatsen (kelder) 
en ook kantoren en werkbureaus (tussenverdieping). Deze op 
24 oktober 1905 geopende museumvleugel was revolutionair 
voor zijn tijd: veel hoge ruimtes en licht via grote ramen aan 
de parkzijde, het vernieuwend gebruik van (giet)ijzer en glas als 
bouwelementen, het museale concept voor de indeling van de 
zalen, het maatwerk voor zelfs de bewaarkasten toe…  Dupont 
wou voor de verzamelingen uit de kolonies een identieke vleugel 
aan de andere uitzijde van het kloostergebouw, maar dit werd 
nooit gerealiseerd. 

Modernisme, maar langzaam aan
Zodra Victor Van Straelen in 1925 tot directeur benoemd werd, namen de middelen, het personeel en de ambities 
bliksemsnel toe. In de vroege 20ste eeuw was het wetenschappelijke onderzoek sterk in opmars: de eerste 
exploraties op de Noordzee vonden plaats en het veldwerk werd uitgebreid tot de hele wereld. De verzamelingen 
groeiden. Het Museum genoot veel prestige, maar was weer te klein geworden. Vanaf 1928 werden de eerste 
uitbreidingsplannen opgesteld door architect Lucien De Vestel (1902-1967). Hij ontwierp een visionair project 
met een hoog torengebouw en een halfcirkelvormige galerij tussen de behouden Janletvleugel en een nieuwe 
noordervleugel. Het kloostergebouw zou hierbij verdwijnen. Van deze plannen werd enkel het torengebouw, met 

Het curiositeitenkabinet van Ferrante Imperato 
(Napels - 1599)

De Janletvleugel in opbouw 



6  250 jaar Natuurwetenschappen - didactisch dossier 

vooraan de collectieruimtes en achteraan de laboratoria en werkruimtes, uiteindelijk gerealiseerd. Maar ook deze 
constructie maakte een lange lijdensweg mee. Begonnen in 1935, raakte de ruwbouw wel af bij het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, maar de afwerking lag sindsdien stil. Dankzij gelden van het Amerikaanse Marshallplan na 
de oorlog konden de werkzaamheden hernomen worden, maar eind 1954 waren de kredieten op. Slechts enkele 
bovenverdiepingen konden in gebruik genomen worden. De bekleding van de voorgevel met ceramiektegels waarin 
het monogram van Leopold III verwerkt zit, kwam er na veel polemieken (koningskwestie) in 1958. 

Een geslaagde heropleving na moeilijke jaren
Ook al onderging in 1948 het Natuurhistorisch Museum een naamsverandering tot Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen (KBIN), wat de lading beter dekte, toch ging het van kwaad naar erger met het 
Museum. De kloostervleugel verviel tot het onleefbaar was, het torengebouw raakte maar niet afgewerkt en als 
toppunt regende het binnen in de Janletvleugel op de iguanodons! Het publiek bleef weg want er bleef maar één 
tentoonstellingszaal over en het onderzoek bleef steken in zijn ‘ivoren toren’. Maar de maat was vol en het Museum 
schrok wakker vanaf 1977. Renovatiewerken brachten soelaas voor de Janletvleugel en begin jaren 1980 werd 
het kloostergebouw grondig gerestaureerd. Zelfs de drie leegstaande benedenverdiepingen in het torengebouw 
werden in 1981 eindelijk afgewerkt om er de nieuwe hoofdingang, nieuwe tentoonstellingzalen en de lokalen van 
de educatieve dienst en de bibliotheek te herbergen. 

Het Museum neemt zijn toekomst opnieuw in handen
Het Museum zette erna zijn vernieuwing verder. In 1996 werd de binnenkoer tussen het torengebouw, de 
Janletvleugel en het kloostergebouw overdekt. Dit gaf een mooie ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Het 
Museum pakte ook uit met ambitieuze expo’s, echte publiekstrekkers voor jong en oud, zoals Dinosaurs & Co, 
Micro Macro, Leven of Overleven…. Ook het onderzoek kreeg een nieuw elan met uitgebreidere bevoegdheden 
en beheersautonomie. Recent nog werd de Janletvleugel gerestaureerd en ging er de vernieuwende Galerij van de 
Dinosauriërs open, de grootste van Europa. De bovenverdieping van deze vleugel, nu al meer dan dertig jaar dicht, 
verwelkomt vanaf februari 2009 de Evolutiegalerij. Het Museum zit dus volop in een energieke dynamiek. 

Afbeeldingen
• Anonieme lithografie (begin 19de eeuw) van het paleis van Karel van Lotharingen, waar het Museum en zijn 
voorlopers tussen 1751 en 1891 een thuis vonden.
• Houtgravure (uit het werk Dell’ historia naturale, Napels, 1599) van het curiositeitenkabinet van Ferrante 
Imperato 
• Lithografie (Canelle - rond 1856) van de vijver in de Brusselse dierentuin
• Lithografie (Gerlier - rond 1856) met het titelblad van de reeks ‘Jardin zoologique de Bruxelles’
• Foto (Edmond Fierlants - rond 1870) van het vroegere klooster in de bloeitijd van de Brusselse dierentuin
• Foto (anoniem – rond 1886) van de verbouwingswerkzaamheden aan de kloostervleugel
• Foto (anoniem – rond 1886) van de wederopbouw van de kloostervleugel
• Plattegrond door architect Heyninx (januari 1889) van de inrichting van het nieuwe museum in de 
kloostervleugel
• Foto (Alexandre - 1899) van de bouw van de Janletvleugel met op de achtergrond de kloostervleugel
• Foto (Alexandre - 1900) van de grote zaal tijdens de ruwbouw. Architect  Émile Janlet poseert goed zichtbaar!
• Foto (L. Lagaert, 1905) van de eerste collectieopstelling in de Janletvleugel
• Niet uitgevoerd voorontwerp van architect Lucien De Vestel uit 1928 voor het nieuwe museum 
• Tekening rond 1935 van architect De Vestel met binnenhuisinrichting van het torengebouw
• Gemanipuleerde luchtfoto met een van de versies van het visionaire project van architect De Vestel (jaren 1930). 
Alleen de toren en de vleugel helemaal links werden gebouwd.
• Foto (KBIN – 1980) van de afbraak van de verbindingstrap tussen de Janletvleugel en de kloostervleugel
• Foto (KBIN – 1980) van het uiterst vervallen vroegere klooster van architect Cels
• Foto (KBIN – 2005) van de afbraak van de oude vitrine van de iguanodons
• Foto (KBIN – 2007) van de inrichting van de nieuwe vitrine van de iguanodons
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III. Fiches
1. De eerste verzameling

Deze Russische mineralen en bezoar behoren tot de oudste verzameling die met zekerheid in onze catalogus 
van collecties ingeschreven werd. De verzameling werd door de prins van Oranje, de latere koning Willem II 
van Nederland, in 1828 geschonken aan het museum van de stad Brussel, de voorloper van het Museum voor 
Natuurwetenschappen. Hij had deze verzameling van 800 exemplaren in 1823 als geschenk verkregen tijdens een 
reis in Rusland met zijn vrouw Anna Paulowna, zus van tsaar Alexander I. Deze schenking ligt aan de grondslag 
van de mineralogische collectie van het Museum die ondertussen tot wel 50 000 gesteenten en 30 000 mineralen 
aangroeide. De schenking aan het museum van Brussel mag misschien verwonderlijk lijken, maar de prins en zijn 
Russische gemalin hadden tot aan de Belgische Revolutie hun residentie in het Brusselse paleis.
 
De collectie van het toenmalige Museum van de stad Brussel had nog veel weg van een rariteitenkabinet en deze 
verzameling uitzonderlijke mineralen en bezoars paste perfect in dit plaatje. Bezoars waren namelijk erg gewild voor 
zulke rariteitenkabinetten omdat ze de grens tussen mineralogie en dierkunde overschrijden. Het zijn versteningen 
die soms in het spijsverteringskanaal van gewervelde dieren ontstaan. 

Deze Russische verzameling heeft wel meer dan 50 jaar liggen sluimeren in de bewaarplaatsen vooraleer ze 
wetenschappelijk onderzocht werd. De mineralen werden bekeken door Alphonse Renard, conservator in het 
Museum en professor aan de universiteit te Gent (1877-1888). De getoonde polarisatiemicroscoop en goniometer 
(om hoeken tussen kristalvlakken van mineralen te meten) dateren uit zijn tijd. De lithofellische bezoar uit de maag 
van een paard of rund werd nog veel later door René Van Tassel, afdelingshoofd mineralogie, geanalyseerd met 
behulp van X-stralen.

Ook nu nog blijft de collectie mineralen van het Museum aangroeien door schenkingen. Zo schonk Georges 
Vanacker, een verwoed privéverzamelaar, zijn collectie van maar liefst 12 000 specimens verdeeld over 3100 
soorten mineralen in 1991 aan het Museum.

1828

  Specimens

• Stalen van malachiet, beril, 
topaas (herkomst Rusland), 

• Lithofellische bezoar (uit Mexico)

  Objecten

• Polarisatiemicroscoop met 
hulpstukken (1878)

• Goniometer (1885)

Afbeeldingen

• Tekeningen door Jean-Baptiste 
Courtonne (1739-1740) van het 
rariteitenkabinet van Joseph 
Bonnier de la Mosson te Parijs. 
• Foto (anoniem, rond 1900) 
van het laboratorium van de 
Université Libre de Bruxelles in het 
Leopoldpark. 

Lithofellische bezoar 
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2. Walvissen duiken op uit het verleden

   

Tussen 1859 en 1883 werd Antwerpen, op basis van de plannen van de later tot generaal gepromoveerde Henri-
Alexis Brialmont, tot een versterkte stad uitgebouwd. Een twaalftal stervormige hoofdforten, ondersteund met 
heel wat sperforten en schansen, vormden een enorme verdedigingsgordel rond de stad. Miljoenen kubieke 
meter grond werden tijdens de graafwerken verzet, onder meer voor de 40 tot 70 meter brede grachten van de 
hoofdforten. Hierbij kwamen heel veel fossielen van zeezoogdieren, vooral walvissen, naar boven. Het gebied 
stond reeds sinds de 16de eeuw gekend voor zulke vondsten. Het Ministerie van Oorlog gaf de toestemming de 
vondsten wetenschappelijk te verzamelen, mits ze in het Natuurhistorisch Museum van Brussel terechtkwamen. 

Deze collectie vormde 20 jaar lang het studiemateriaal en het levenswerk van Pierre-Joseph Van Beneden (1809 
– 1894). Hij was een briljant anatomist en hoogleraar dierkunde aan de Leuvense universiteit sinds 1836. Als 
medewerker van het Museum onderzocht hij de fossiele walvissen uit het Antwerpse en vergeleek ze met de 
verzameling recente walvissen van het Museum. Met zijn studies wou hij doorgronden hoe walvisachtigen 
ontstonden. De fossielen uit Antwerpen zijn echter daarvoor te jong, ze dateren uit het late tertiair (neogeen, 23 
tot 2,5 miljoen jaar geleden) en verschillen niet veel met de recente soorten. Daarnaast waren de in Antwerpen 
gevonden skeletten zelden volledig, zoals het hier getoonde fossiel. Het is afkomstig van een kleine walvissoort 
(Balaenula balaenopsis) die goed moet geleken hebben op de huidige Groenlandse walvis waarop we de 
reconstructie hebben geïnspireerd. 

De droom van professor Van Beneden om de walvissen te doorgronden kwam dus niet uit, maar ook het levenswerk 
van generaal Brialmont schoot zijn doel voorbij. In 1907 nog uitgebreid met een tweede verdedigingsgordel, hield 
de vesting Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog het nog geen twee weken uit tegen het Duitse geweld. 

Wanneer er nu aan de Belgische kust strandingen van walvissen voorkomen, dan worden die gemeld aan het 
departement Noordzee van het Museum. Onze specialisten komen hierop ter plaatse voor het eerste onderzoek.

1860

 Specimens

• Fossiel walvisskelet van Balaenula balaenopsis uit de 
omgeving van Antwerpen (1863). De kaakbeenderen zijn 
van een ander individu.

• Fossiel walviswervel van Balaena primigenia uit de 
omgeving van Antwerpen

  Model

• 3D-reconstructie in keramiek (KBIN) van Balaenula 
balaenopsis

  Afbeeldingen

• Afbeeldingplaat met Balaenula balaenopsis uit: 
‘Description des ossements fossiles des environs 
d’Anvers – IV’ door P.J. Van Beneden, 1885

• Kaart met de versterkingen van Antwerpen uit: ‘Esquisse géologique et paléontologique des dépôts pliocènes 
des environs d’Anvers’ door Ernest Vanden Broeck, 1878
• Luchtfoto (Aerodata International Surveys) van het fort van Merksem in 2004
• Foto (KIK, Brussel) van de portrettekening van P.J. Van Beneden door E. Broerman, einde 19de eeuw
• Foto (François Gohier / Van Parys) van een springende zuidkaper Eubalaena australis bij het schiereiland Valdés, 
Patagonië (Argentinië)
• Foto (François Gohier / Van Parys) van een jonge zuidkaper Eubalaena australis met zijn moeder op de 
achtergrond bij het schiereiland Valdés, Patagonië (Argentinië)
• Reproductie van het schilderij  (1863) door Kapitein Gratry van de bouw van Fort 3 van Antwerpen - verzameling 
Koninklijk Legermuseum, Brussel 

Balaenula balaenopsis
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3. De buidelwolf: slachtoffer van vooroordelen

   

Een van de duidelijkste voorbeelden van het uitsterven van diersoorten door toedoen van de mens is wel de 
buidelwolf of Tasmaanse tijger. Op  het Australische vasteland maakten reeds de Aboriginals het deze carnivoor, 
de grootste bij de buideldieren, moeilijk. De latere Europese kolonisten roeiden ze er in de 18de en 19de eeuw 
volledig uit. Op Tasmanië, een eiland ten zuiden van Australië twee maal zo groot al België, konden de buidelwolven 
het langer uithouden, maar ook daar verschenen de eerste blanken in 1803. Vanaf 1830 werd er voor elke dode 
buidelwolf een premie uitgeloofd, die overeenstemde met het loon dat een landwerker in twee tot drie weken 
ontving. Het vooroordeel bestond immers dat de buidelwolven de schapenhouderij die op Tasmanië in 1824 werd 
geïntroduceerd, bedreigde. De buidelwolf was nochtans geen aggressieve rover, maar veeleer een timide en 
intelligente vleeseter die zelfs gemakkelijk getemd kon worden. Hij kon echter zijn muil zeer wijd opensperren, 
een kenmerk dat hij overigens gemeen had met de andere buideldieren, maar dat was nefast voor zijn imago. 
De schapenfokkers ‘beschaafden’ zijn habitat door het met wegen te versnipperen, ze introduceerden honden, 
ze verjoegen hem, ze maakten er jacht op en ze zetten vallen uit. Toen in het begin van de 20ste eeuw de eerste 
stemmen opkwamen om de buidelwolf te redden, was de situatie echter niet meer recht te zetten. In 1909 werden 
de door de overheid uitgegeven premies wel afgeschaft, maar de vervolging van de buidelwolf bleef doorgaan. 
De weinig overgebleven dieren waren zeer gewild door dierentuinen. De allerlaatste, een mannetje gekend als 
Benjamin (ook al is het niet zeker of dit wel zijn naam was), stierf in erbarmelijke omstandigheden in de toenmalige 
zoo van Hobart, hoofdstad van Tasmanië, in de nacht van 7 september 1936. Een beschermingswet kwam te laat, 
ze werd uitgevaardigd op… 10 juli 1936.

Van de buidelwolf blijven slechts een tachtigtal opgezette exemplaren over, naast enkele skeletten, fragmenten 
op alcohol en beeldmateriaal (foto’s en films, maar niet van het dier in zijn natuurlijke habitat). Het Museum heeft 
zijn opgezette exemplaar te danken aan een schenking in 1871 door een eminente inwoner van Tasmanië, Morton 
Allport (1830-1878). Deze advocaat was heel bedreven in de exploratie van de natuur in Tasmanië. Tevens was hij lid 
van prominente buitenlandse wetenschappelijke genootschappen in Groot-Brittannië, maar ook corresponderend 
lid van de Koninklijke Belgische malacologische, botanische en entomologische genootschappen. Aan deze 
uitstekende contacten met Allport heeft het Museum deze ongewone schenking te danken.

Soms worden uitgestorven gewaande diersoorten na vele jaren toch nog opgemerkt. Daarom zijn er nu nog 
regelmatig natuurexpedities op Tasmanië die op zoek gaan naar (sporen van) buidelwolven.

1871

  Specimen

• Buidelwolf, Thylacinus cynocephalus, schenking van 
Morton Allport, geregistreerd op 12 juni 1871.

  Media

• Archieffilm uit 1933 met beelden van de laatste 
buidelwolf in gevangenschap
• Geluidsopname met het opjagen en afschieten van 
een buidelwolf (suggestieve moderne opname)

  Afbeeldingen

• Foto (anoniem,1869 / Tasmanian Museum  and Art 
Gallery) getiteld Mr. Weaver bags a tiger. Een van de 
oudst bewaarde foto’s van een buidelwolf. 
• Foto (Charles Brown, 1911 / Tasmanian Museum 
and Art Gallery) van boer Albert Quarrel met een in 

december 1911 te Fitzgerald (Tasmanië) gedode buidelwolf. Op de achtergrond zit Harold Pearce, een berucht 
jager op buidelwolven. 
• Foto (Dr. David Fleay, 1933 / David Fleay Trustees) van de  laatste buidelwolf in gevangenschap, in de dierentuin 
van Hobart, Tasmanië. 
• Foto (anoniem, juli 1909 / Tasmanian Museum  and Art Gallery) van een buidelwolfmoeder en haar negen 
maanden oude jongen in de dierentuin van Hobart, Tasmanië. 
• Foto (Stephen Spurling, jaren 1860 / Allport Library and Museum of Fine Arts, State Library of Tasmania) met 
het portret van Morton Allport. 

Buidelwolf
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4. De olifant, een bewoner van de Brusselse dierentuin 

   
De Afrikaanse olifant bovenaan de marmeren trap leidt u binnen in de tentoonstelling 250 jaar Natuurwetenschappen. 
Hij is naast de dinosauriërs, de walvissen en de mammoet van Lier één van de grootste collectiestukken van het 
Museum, een krachtig embleem voor de zowat 37 miljoen specimens die onze verzamelingen tellen. We hebben 
hem zijn tronende plaats teruggegeven die hij bezette tot de jaren 1980 toen dit deel van het museum een zeer 
grondige restauratiebeurt kreeg. Hij deelde deze precieze plaats met Miss Betzy, een Indische olifant. Beiden 
waren oudgedienden van de Brusselse dierentuin die zich tussen 1851 en 1880 in het Leopoldspark bevond, in de 
schaduw nota bene van dit gebouw, toen de feestzaal van de zoo. Miss Betzy kwam in 1871 in de collecties van 
het Museum terecht, hijzelf in 1880. Toen het Museum in 1891 zijn intrek in dit gebouw nam, kwamen ze dus terug 
een beetje thuis. 

Het moet destijds een huzarenstukje geweest zijn deze Afrikaanse olifant op te zetten, maar meer dan 125 jaar 
hebben hun tol geëist. In 2007 onderging hij een hoognodige restauratie om hem terug toonbaar te maken. Zijn 
ouderdom konden we echter niet meer verdoezelen: het verwijderen van zijn patina, met sporen van water en vuil, 
zou vernietigend kunnen gewerkt hebben. Hij behoudt dus zijn authentieke look. Zijn kwetsbaarheid staat symbool 
voor de bedreiging met uitsterven die vele diersoorten ondervinden en waarvan we ook spijtige voorbeelden in de 
tentoonstelling geven.

1880

  Specimen

• Opgezette Afrikaanse olifant Loxodonta africana, sinds 28 
mei 1880 in de verzameling, uit de Brusselse dierentuin. In 
2007 gerestaureerd.

  Afbeeldingen

• Foto (LPT Dubois de Nehaut – 1854) van de Indische 
olifant Miss Betzy in de dierentuin in 1854. Historische foto 
van het FotoMuseum Provincie Antwerpen.

• Foto (Van Bollé/KBIN – 1937) van de Afrikaanse olifant 
zoals hij hier vroeger stond. Rechts van hem de Indische 
olifant Miss Betzy.
• Houtgravure (E.Puttaert/Koninklijke Bibliotheek, 
prentenkabinet) van de Brusselse dierentuin. Achteraan zie 
je het gebouw waar je nu bent.
• Houtgravure (A. Doms/ Koninklijke Bibliotheek, 
prentenkabinet) met de toegangspaviljoenen van de 
dierentuin in 1872. Ze staan er nog steeds, aan de 
Belliardstraat. 

Afrikaanse olifant Loxodonta africana
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5. Het skelet van een iguanodon als reuzenpuzzel 

 
 
Na de wereldvermaarde vondst van de iguanodons in een steenkoolmijn in Bernissart (1878), stonden wetenschapper 
Louis Dollo en diens hoofdtechnicus Louis De Pauw voor de onuitgegeven taak deze dinosaurusskeletten te 
reconstrueren en op te stellen. Het ingenieuze werk om deze reuzenpuzzels in elkaar te zetten, werd in 1884 
op doek gezet door Léon Becker (1826-1909). Deze schilder van vooral landschappen, stadsgezichten en dieren 
was eveneens een uitmuntend amateurwetenschapper. Zo publiceerde hij vier luxueuze door hem geïllustreerde 
boekdelen over de Belgische spinachtigen. Hij was in 1880 een exposant op de openingstentoonstelling (Belgische 
kunst van 1830 tot 1880) van het nieuwe Museum voor Schone kunsten. Dat was toen een aanpalende buur van 
het Museum. 

Voor dit schilderij baseerde hij zich op een foto van beide mannen met hun ploeg technici in hun atelier onder de 
bogen van de galerij rondom de binnenplaats van het vroegere Hof van Nassau. Destijds was het Museum nog in 
dit stadspaleis in het centrum van Brussel gehuisvest, samen met de Nijverheidsschool. Dit middeleeuwse paleis 
op de Kunstberg was in 1756 door landvoogd Karel van Lotharingen weder opgebouwd en in de 19de eeuw verder 
uitgebreid. Het Museum zat er nogal krap zodat vrijwel alle ruimtes ingenomen werden. Zo ook de fraaie Sint-
Joriskapel van het Hof dat dienst deed als tweede atelier waar er iguanodons werden gemonteerd. Dit gebeurde 
via lange touwen aan grote houten stellingen zoals ook voor het eerste atelier te zien is op het schilderij. 

De Sint-Joriskapel uit 1344 is in zijn 16de-eeuwse gotische vormgeving het enige wat nog rest van het oorspronkelijke 
middeleeuwse Hof van Nassau. Het is nu als tentoonstellingsruimte geïncorporeerd in de gebouwen van de 
Koninklijke Albertinabibliotheek die op de plaats van het Hof gebouwd werd (1954-1969). Voordien in de 19de 
eeuw diende het achtereenvolgens als opslagplaats voor kunstwerken, museumwerkplaats en leeszaal voor het 
Rijksarchief.

1884

  Object

• Schilderij, olie op doek (Léon Becker – 1884), van de 
eerste opstelling van een iguanodon. Schilderij en lijst in 
2007 gerestaureerd (nv Schleiper)

  Afbeeldingen

• Foto (KBIN – rond 1881) van de pogingen om een eerste 
iguanodonskelet te reconstrueren in de Sint-Joriskapel 
• Foto (anoniem – 1883) van de vitrine met de eerste twee 
opgestelde iguanodonskeletten, op de binnenplaats van 
het Natuurhistorisch Museum (vroeger Paleis van Karel van 
Lotharingen) 
• Plattegrond van de ‘museumwijk’ in 1880. De Sint-
Joriskapel is in het oranje aangeduid. De eerste vitrine met 
de iguanodons stond op de binnenplaats ernaast. Uit: F.G. 
Dumas, Catalogue illustré de l’exposition historique de l’Art 
belge et du Musée moderne de Bruxelles, 1880
• Foto (KBIN – 2008) van de Sint-Joriskapel nu: 
tentoonstellingszaal van de Koninklijke Bibliotheek
• Foto (KIK) van de aquarel door Louis Titz van de gevel 
van de Sint-Joriskapel (rond 1900). (Uit de Koninklijke 
Verzameling)

Schilderij van Léon Becker: de eerste opstelling van 
een iguanodon
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6. De Belgica naar Antarctica: koers op kennis

Op het einde van de 19de eeuw waren de werelddelen al grotendeels verkend, behalve de poolgebieden. De jonge 
marineofficier Adrien de Gerlache (1866-1934) vatte het plan op voor een wetenschappelijke zuidpoolexpeditie. Hij 
was toen nog geen dertig jaar oud. Het kostte hem drie jaar om de nodige ondersteuning te verkrijgen, voldoende 
fondsen te verzamelen, een bekwame ploeg medewerkers rond zich heen te scharen en om een geschikt schip te 
vinden. Hij kon zich geen specifiek voor de expeditie nieuw gebouwd schip veroorloven, maar vond in Noorwegen 
voor een redelijke prijs de Patria, een in 1884 gebouwde walvisvaarder. Op 4 juli 1896 werd de 30 meter lange en 6,5 
meter brede driemaster herdoopt tot de Belgica. Die zomer en herfst werd ze opgetuigd voor de wetenschappelijke 
expeditie:  een nieuwe stoomketel, een nieuwe schroef, een overdekt ruim, ingerichte hutten en officiersruimte, 
een dierkundig en oceanografisch laboratorium in de roef en een peilinguitrusting. 
Op 16 augustus 1897 vertrok de Belgica uit Antwerpen met een internationale bemanning aan boord. Naast 
Belgische officieren, matrozen, mecaniciens en een wetenschapper (geofysicus Emile Danco) vertrokken ook 
Noorse matrozen en een officier (Roald Amundsen die later in 1911 als eerste de geografische Zuidpool bereikte), 
een Amerikaanse fotograaf (tevens schipsdokter) , een Roemeense dier- en plantkundige (Emile-Gustave Racovitza) 
en de Poolse chemicus Henryk Arçtowski die instond voor de geologische en oceanografische observaties, 
bijgestaan door een landgenoot voor de meteorologie. Toen vanuit Punta Arenas (Chili) de overtocht naar Antarctica 
werd aangevat, telde de bemanning nog 19 leden. De chef-kok en vier andere bemanningsleden hadden toen 
al de expeditie verlaten. In januari 1898 bereikte de Belgica de kust van Grahamland, de noordelijke top van het 
Antarctisch Schiereiland. Het wetenschappelijke werk kon beginnen: het in kaart brengen van ongekende kusten en 
eilanden, meteorologische observaties, het nemen van monsters en beschrijven van nog ongekende soorten fauna 
en (schaarse) flora, geologisch onderzoek… De zeestraat tussen het Antarctisch Schiereiland en enkele westelijk 
daarvan gelegen eilanden werd later naar de Gerlache vernoemd. 
De Belgica zette verder koers naar het zuidwesten langsheen de kust van Antarctica, waarbij ze de zuidpoolcirkel 
overschreed op 15 februari 1898. In hun zoektocht naar een bevaarbare zee richting zuidpool zelf, trokken ze op 28 
februari een zeekanaal in om er begin maart volledig in het ijs vast te raken. Zo begon de eerste overwintering ooit 
op Antarctica, op meer dan 71° zuiderbreedte. Het enthousiasme bekoelde echter snel, zeker toen de poolnacht 
op 18 mei inzette. De ontberingen werden uiteindelijk Emile Danco teveel, hij overleed op 6 juni. Pas op 15 februari 
1899 slaagde de bemanning erin de Belgica los te krijgen en een vaargeul te bereiken die ze zelf in het ijs hadden 
uitgewerkt. Het schip bereikte op 14 maart terug de open zee en vatte de terugreis aan. De thuishaven Antwerpen 
kon de Belgica eindelijk terug welkom heten op 5 november 1899. 
Ook al vielen er twee doden (Emile Danco op Antarctica en eerder bij de overtocht naar Antarctica de Noorse 
matroos August Wiencke), toch kon de expeditie op wetenschappelijk vlak een enorm succes genoemd worden. 
Op 4 december 1899 werd de Commissie Belgica opgericht die erop toezag dat alle gesprokkelde gegevens 
bestudeerd en gepubliceerd werden. Generaal Brialmont (zie Antwerpse fortengordel) was voorzitter, Adrien 
de Gerlache ondervoorzitter en Georges Lecointe, de eerste stuurman van de Belgica, secretaris. Naast heel 
wat belangwekkende geografische, geologische en meteorologische observaties, leverde de expeditie ook veel 
nieuwe soorten flora en fauna op. De beste deskundigen van de wereld hebben ze onderzocht en er maar liefst 90 
boekdelen over gepubliceerd. De meegebrachte specimens waren zo talrijk dat het onderzoek veel tijd in beslag 
nam: het laatste deel verscheen 50 jaar na de expeditie. De reis van de Belgica heeft tot op vandaag een enorme 
weerklank en inspireert nu nog Belgische expedities naar Antartica, zoals het nieuwe Belgische onderzoeksstation 
op de Zuidpool op initiatief van Alain Hubert.

1897
1899
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 Specimens

• Racovitzia glacialis, tijdens de overwintering geviste 
nieuwe soort Antarctische vis vernoemd naar Emile 
Racovitza, bioloog van de Belgica. Dit exemplaar dateert 
van 1989.
• Antarcturus belgicae (Antarctica – 1898), een 
bodembewonend schaaldier 
• Serolis trilobitoides (Antarctica – 1898), een 
bodembewonend schaaldier

 Objecten

• Model van de Belgica (schaal 1/36) door Edouard Rodeyn 
(België) – 1997
Logboek van de Belgica (Archief KBIN). Dit deel beleefde 
de reis mee, maar bleef onbeschreven.
• Originele brief van Henrik Arçtovski uit 1896 met 
instructies voor de inrichting van het oceanografische lab op 
de Belgica.
• Originele tekeningen (1926) door Théodore Monod 
voor zijn publicatie over naaldkreeftjes, pissebedden en 
vlokreeftjes meegebracht met de Belgica

 Afbeeldingen

• Plaat (kopie) van de vis Gerlachea australis uit Résultats 
du voyage du S. Y. Belgica, wetenschappelijk verslag 
Poissons, door Louis Dollo (1904)

• Foto van de Belgica in de Straat van de Gerlache, begin 1898
• Portretfoto’s van de officieren en wetenschappers aan boord van de Belgica
• Foto van de Belgica in het pakijs. Zuidelijke winter 1898
• Foto van de bioloog Emil Racovitza aan het werk in het lab van de Belgica
• Kaart van de Straat van de Gerlache (Archief KBIN) die in 1898 drie weken lang verkend en in kaart gebracht 
werd.
• Foto: ontspanning tijdens de overwintering
• Foto (Archief de Gerlache) van Roald Amundsen die zijn koffie drinkt in expeditiekleding.

 Multimedia

• Uitgebreide interactieve multimediatoepassing met het verhaal van de expeditie van de Belgica

De Belgica in het pakijs
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7. Teilhardina: de pater en de primaat

Dit kaakbeentje (met tanden), nauwelijks een centimeter groot, is het kleinste collectiestuk in de tentoonstelling. 
Maar wie het kleine niet eert… Het dateert immers uit het begin van het eoceen (55 miljoen jaar geleden) en is 
daarmee afkomstig van één van de oudste voorouders van primaten, de dierengroep waartoe ook wij mensen 
behoren. Het kaakbeentje is van een lid van de (nu reeds lang uitgestorven) familie van de Omomyidae, verre 
neven van de huidige spookdiertjes. De Teilhardina belgica, waarvan nauwelijks meer dan zulke kaakbeentjes zijn 
teruggevonden, werd vernoemd naar de wetenschapper die het voor het eerst beschreef en bestudeerde: de 
Franse Jezuïetenpater Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955). Deze medewerker van het Museum werd later heel 
beroemd omwille van zijn theologische ideeën waarin hij evolutie en geloof in overeenstemming wou brengen. 
Hij onderzocht vier jaar lang fossielen van zoogdieren uit Belgische vindplaatsen uit het begin van het eoceen. Dit 
kaakbeentje komt uit Dormaal (bij Sint-Truiden), uit een reeds voor het eerst in 1883 door het Museum ontdekte 
site. Nu zijn er ook in Noord-Amerika en in China kaakbeenderen van Teilhardina opgegraven.

In zijn in 1927 door het Museum uitgebrachte studie bracht Teilhard de Chardin het kaakbeentje in verband met 
het reeds in Noord-Amerika gekende genus Omomys, vandaar de naam die hij zelf aan het diertje gaf: Omomys 
belgicus. Hijzelf twijfelde reeds of zijn onderzoeksobject niet beter een eigen genus verdiende omwille van 
bepaalde tandkenmerken die afwijkend schenen te zijn voor Omomys. In 1940 herzag George Gaylord Simpson, 
een Amerikaanse expert in vroege zoogdieren, dan ook de genusindeling en doopte het nieuwe genus Teilhardina 
ter ere van zijn eerste onderzoeker. 

Hoewel Teilhard de Chardins theologische overtuigingen over evolutie en geloof veel aanhangers hadden, ook nog 
na zijn dood, lagen zijn standpunten zeer moeilijk voor de Katholieke Kerk, maar ook voor de wetenschappelijke 
wereld. In april 1926 trok hij naar China om er zijn wetenschappelijk werk verder te zetten, na onenigheid met zijn 
kerkelijke oversten. Hij maakte er de ontdekking van de Sinanthropus te Zhoukoudian mee, de vondst van een 
vroege Homo erectus. Hij was ook zeer avontuurlijk aangelegd zoals blijkt uit zijn participatie aan de ‘Croisière jaune 
Citroën’ in 1931-1932, een gewaagde expeditie om de zijderoute af te leggen. Teilhard de Chardin overleed te New-
York in 1955.

De Teilhardina vormt nu nog steeds een interessant onderzoeksonderwerp voor de wetenschappers, ook aan het 
KBIN. Ze zien diens snelle verspreiding over de wereldcontinenten als aanwijzing voor sterke klimaatswijzigingen 
in het verleden (zie artikel vermeld in bibliografie).

1927

  Specimen

• Kaakbeenfragment (1 cm!) met 
tanden van Teilhardina belgica, 
België (Dormaal - 1920) 

  Afbeeldingen

• Sterk uitvergrote foto van een 
kaakbeenfragment van Teilhardina 
belgica (KBIN)
• Foto van een huidig spookdiertje 
uit Indonesië (Tim Laman - National 
Geographic Image Collection)
• Plaat IV uit Teilhard de Chardins 
studie ‘Les mammifères de 
l’Éocène inférieur de la Belgique’ 
(KBIN 1927).

Uitvergrote foto van een kaakbeenfragment van Teilhardina belgica 
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8. Revolutionaire parken – Gorilla’s en parken

Naar het voorbeeld van de Nationale Parken in de Verenigde Staten besloot België in zijn kolonie Congo ook 
nationale parken op te richten. Het eerste, het Nationaal Albert Park (nu het Virunga Nationaal Park), werd 
opgericht op 21 april 1925. In 1938 kwamen daar het Nationaal Park van Kagera (Rwanda) en het Nationaal Park 
van de Garamba (Congo) bij. Het Nationaal Upemba Park (Congo) volgde in 1939. De volledige bescherming van 
de natuurlijke biotopen van fauna en flora stond hierbij voorop en dit revolutionaire concept was ook hoognodig. 
De ongerepte natuur in Congo werd immers ernstig geschonden, zoals wetenschappelijke verkenningen door 
onderzoekers van ons Instituut vaststelden. Sommige vernielers van het wildleven in onze voormalige kolonies 
kregen echter berouw en stonden zelfs mee aan de wieg van de Nationale Parken van Belgisch Kongo. Prins Willem 
van Zweden die er in 1921 nog een ‘wetenschappelijke’ jacht organiseerde, opperde kort erop al het idee van een 
park in de vlakte van Rwindi (Congo). Carl Akeley van het Museum van New-York kwam met zijn team in 1921 nog 
gorilla’s doden in Congo om hun grote diorama’s met dieren uit de hele wereld te stofferen. Uit wroeging heeft 
hij zich later ingezet voor hun bescherming in hun natuurlijk milieu. Uiteindelijk kregen Belgische en Amerikaanse 
wetenschappers, met uitdrukkelijke steun van de Belgische koninklijke familie, het werk klaar voor de oprichting van 
de parken. De toenmalige directeur van het Museum, Victor Van Straelen, stond eveneens aan het hoofd van het 
Instituut der Nationale Parken. Vier van de zeven huidige Congolese Nationale Parken werden tussen 1979 en 1984 
ingeschreven op de UNESCO-lijst van werelderfgoed, een vijfde (Okapi Park) in 1996. Allen kregen tussen 1994 en 
1997 ook nog het statuut van ernstig bedreigd werelderfgoed.  

Zonder de bescherming van deze Nationale Parken zouden de hier tentoongestelde zeldzame kevers en 
vlinders misschien niet meer voorkomen. Ook de berggorilla’s in het Virungapark hebben veel te danken aan de 
beschermingsmaatregelen sinds de oprichting van het Albert Nationaal Park in 1925. Zo loopt er sinds 1991 het 
International Gorilla Conservation Programme om de door stropers en burgeroorlogen sterk bedreigde berggorilla’s 
de nodige bescherming te bieden.

De twee gorilla’s in de tentoonstelling hebben hun hele leven in de Antwerpse zoo doorgebracht. Het Museum 
voert namelijk al jaren een verantwoord verwervingsbeleid waarbij enkel dood gevonden of in dierentuinen 
gestorven dieren tentoongesteld worden. 

1930

  Specimens

• Mannetjesgorilla Gorilla gorilla graueri uit 
de zoo van Antwerpen (1995). 
• Wijfjesgorilla Gorilla gorilla uit de zoo van 
Antwerpen (1995). 
• Kevers uit de families Rutelidae, 
Buprestidae en Cetoniidae uit het Upemba 
Nationaal Park (Congo)
• Dagvlinders uit de families Saturnidae 
en Nymphalidae uit het Upemba Nationaal 
Park (Congo)
 

   Afbeeldingen

• Foto (Burbridge – 1924) van jonge 
berggorilla’s gevangen voor de uitvoer 
• Foto (KBIN – 1938) van door stropers 
gevelde grote gorilla. Een bewijs van 
stroperij ook na de oprichting van het 
Nationaal Park.
• Foto (KBIN – 1959) van een olifant in het 
Virunga Nationaal Park
• Foto (KBIN – 1959) van Oegandese kobs 
in de savanne

• Foto (KBIN – 1959) van jonge leeuwen in het Virunga Nationaal Park
• Foto (KBIN – 1952) van een neushoorn in het Garamba Nationaal Park
• Kaart van de Afrikaanse Nationale Parken in 1943. Bijna de helft bevindt zich in de Belgische kolonies.

Gorilla’s uit de zoo van Antwerpen
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9. Uraniniet: het uranium van Hiroshima

   

De atoombom op Hiroshima heeft op het eerste zicht weinig te maken met België. Maar het stukje uraniumerts 
in de tentoonstelling vertelt ons een heel ander verhaal. Het lijkt op een eenvoudige kei met hier en daar wat 
goudkorreltjes, maar het is uraniniet, ook wel pekblende genoemd, uit de mijn van Shinkolobwe, nabij Lubumbashi 
in Katanga (Congo). Het radioactieve erts uit deze mijn leverde 70 tot 75% van het uranium nodig voor het 
Manhattan Project (1942-1945), het ultrageheime atoombomproject van de Verenigde Staten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De mijn van Shinkolobwe was toen in handen van de Union Minière du Haut Katanga (UM, nu 
gekend als Umicore) die er in het begin van de twintigste eeuw vooral radium voor geneeskundige toepassingen 
exploiteerde. Het uraniumerts was een nevenproduct dat in de vestiging van Olen (België) tot uranium werd 
verwerkt. Het was Edgar Sengier (1879-1963), de toenmalige directeur van UM, die in oktober 1939 naar New-York 
trok en in een loods op Staten Island meer dan 1000 ton uraniumerts uit Shinkolobwe liet opslaan. Dit erts had een 
gehalte aan uranium dat tot 65% kon oplopen, terwijl het atoomproject van de Amerikanen Canadees uraniumerts 
gebruikte met een gehalte van minder dan een procent. Al vlug legden de Amerikaanse strijdkrachten contacten 
met UM en de Belgische regering in ballingschap in het Verenigd Koninkrijk om het nodige uraniumerts te leveren. 
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de mijn van Shinkolobwe nog lang uraniumerts exclusief aan de Verenigde 
Staten leveren. De atoombom van Hiroshima had dus een luguber Belgisch trekje. Ook al werd de Shinkolobwemijn 
officieel in januari 2004 gesloten, toch verschijnen er regelmatig rapporten dat ze illegaal verder geëxploiteerd 
wordt, zij het niet meer op een grootschalige, industriële wijze.

Ook al is uraniniet radioactief, je hoeft je als bezoeker geen zorgen te maken. De nodige veiligheidsmaatregelen 
werden genomen voor het tentoonstellen van dit uraniumerts.

1945

  Specimen

• Stukje uraniniet (= pekblende), 
UO2 uit de mijn van Shinkolobwe 
(Congo), 20ste eeuw

  Afbeeldingen

• Foto (Galloway Ewing / 
Photolibrary – 1945): de atoombom 
ontploft boven Hiroshima: 6 
augustus 1945, 8.16 uur. 
• Foto (Umicore - 1935): de mijn 
van Shinkolobwe in Katanga 
(Congo)
• Foto (US Army / Van Parys): 
Hiroshima door de atoombom 
verwoest

 Audio

• De ontploffing van de bom van 
Hiroshima: een getuige vertelt.

Uraniniet (= pekblende), UO2 uit de mijn van Shinkolobwe
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10. Het beentje van Ishango - Een 20 000 jaar oude rekenmachine... 

De rijke archeologische site van Ishango (Congo) ligt in het merengebied van Oost-Afrika waar de grenzen van 
Congo, Oeganda, Rwanda en Tanzania elkaar naderen. De site, in de schaduw van het Rwenzorigebergte, kijkt uit 
op het Edwardmeer, op de plaats waar de rivier de Semliki het meer in noordwaartse richting verlaat om de Nijl op 
te zoeken. Daar voerde geoloog Jean de Heinzelin, verbonden aan het KBIN, in 1950 opgravingen uit in het kader 
van geologische en prehistorische prospecties in opdracht van de Belgische Nationale Parken in Afrika. Jean De 
Heinzelin en zijn ploeg vonden er de overblijfselen van een belangwekkende 20 000 jaar oude beschaving: benen 
harpoenen, schelpen, beenderen, werktuigen in wit doorschijnend kwarts… en een mysterieus gekerfd beentje. 

Dit 20 000 jaar oude beentje van een of ander zoogdier boeit sinds zijn ontdekking onophoudelijk archeologen 
en wiskundigen. Het vormt immers een van de tot nu toe oudste gekende bewijzen van wiskundig denken. Het 
langwerpig, licht gebogen beentje is ongeveer 10 cm lang en heeft holle uiteinden. Bovenaan siert een scherp 
stukje kwarts. Het zijn echter de moedwillig aangebrachte inkervingen op het been die op wiskundige bewerkingen 
wijzen. Die kerven staan in drie kolommen van respectievelijk 60, 48 en 60, dus veelvouden van 12. Hun groepen 
wijzen op een vermenigvuldiging (3 en 6, 4 en 8), een rij priemgetallen (11, 13, 17, 19), of zelfs het tientallige stelsel. 
Voorlopig weet niemand waarvoor het beentje precies diende… De site van Ishango is zo rijk aan materiaal dat dit 
nog steeds geanalyseerd wordt. Zo dook er bij het bekijken van de vondsten uit de opgravingscampagne van 1959 
40 jaar na datum een tweede beentje met inkervingen op!  

De benen harpoenpunten uit Ishango vertonen drie evolutiestadia  zoals die, wat Jean de Heinzelin opmerkte, ook 
later in West-Afrika en vooral in de Nijlvallei opduiken. Misschien volgde de wiskundige kennis van Ishango dezelfde 
weg via de Semlikirivier naar het latere antieke Egypte, waar wiskunde hoog aangeschreven stond.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt het Ishangobeentje nu als symbool en noemer voor zijn 
wetenschapswedstrijd voor jonge Brusselaars uit het secundair onderwijs. Zo stimuleert een 20 000 jaar oud 
beentje nog steeds de eerste stappen naar de wetenschappen.

1950

 Specimens

• Replica van het beentje van Ishango (Congo), ouderdom: 
ca. 20 000 jaar – in 1950 ontdekt. Het origineel is te 
breekbaar om te tonen.
• Benen harpoenspitsen met drie ontwikkelingsfasen

 Afbeeldingen

• Foto (KBIN) van het landschap vóór Ishango: de 
Semlikirivier, met badende nijlpaarden.
• Foto (KBIN) van het Maanmeer. Een typisch landschap in 
de uitlopers van de Rwenzori.
• Kaart van de streek rond het Edwardmeer, met 
aanduiding van de site van Ishango
• Foto (KBIN – J. de Heinzelin 1950) van het begin van de 
opgravingen in Ishango
• Foto (KBIN 2001) van het ingekerfde beentje langs alle 
kanten bekeken
• Foto (KBIN 2008) van het tweede beentje van Ishango 
(langs alle kanten bekeken)

 Multimedia

• Ontdek de geheimen van het beentje in deze toepassing

Eerste beentje van Ishango



18  250 jaar Natuurwetenschappen - didactisch dossier 

11. Bescherming door educatie -  Hagedissen van Kalmthout 

     

De educatieve rol die natuurdocumentaires op tv nu spelen, werd vroeger in het Museum met diorama’s 
verwezenlijkt.  Het museum realiseerde met het oog op de Wereldtentoonstelling van 1958 in  Brussel een hele 
reeks diorama’s van de Belgische natuurlijke landschappen en de bijhorende fauna. Een mooi voorbeeldje hiervan 
uit 1957 vormt het diorama met een landschap uit het sinds 1968 erkende natuurreservaat van de Kalmthoutse 
Heide. Maar liefst vijf hagedissen zijn de sterren in deze evocatie van het ecosysteem aldaar. In de werkelijkheid 
zou je ter plaatse met veel geduld misschien eentje kunnen opmerken. 

Des te opmerkelijker is dan ook de tentoongestelde bokaal met niet minder dan 55 zeldzame hagedissen uit dit 
natuurreservaat. Hoe het ooit kon gebeuren dat kort voor alle reptielen in 1973 in België bij wet beschermd werden 
iemand zo maar deze collectie kon bijeenvangen, blijft ons een raadsel.  Waren ze bedoeld als onderwerp van een 
onderzoek dat nooit werd uitgevoerd, of gewoon het slachtoffer van ouderwetse verzameldrang? Vandaag zou 
geen enkele wetenschapper een dergelijke razzia nog maar durven overwegen. Ook het Museum heeft zijn les 
geleerd en zijn onderzoekers hebben hun verzamelgedrag aangepast.

De hagedissen in de bokaal horen tot de soort Lacerta vivipara (nu ook gekend als Zootoca vivipara). De wijfjes van 
deze soort leggen de eieren pas als de jongen erin volledig ontwikkeld zijn. Die komen daarna onmiddellijk uit en 
kunnen het alleen redden. Ze zijn dus niet echt levendbarend, zoals de term vivipara in hun naam evenwel aangeeft, 
maar eerder ‘eierlevendbarend’. Deze hagedissen zijn een uiting van de biodiversiteit in België die zwaar onder 
druk staat. Het Museum is aangeduid als het Belgisch Nationaal Knooppunt voor het internationaal Verdrag inzake 
Biodiversiteit. Bij ons kan je terecht voor alle vragen over het belang van het behoud van de biodiversiteit.

1972

  Specimens

• Bokaal met 55 individuen van Lacerta vivipara. 
Kalmthoutse Heide (België), 1972

 Object

• Educatief diorama van de levendbarende hagedis in de 
Kalmthoutse Heide. KBIN, 1957

  Afbeeldingen

• Foto (Vilda – Yves Adams) van de levendbarende hagedis 
Lacerta vivipara te Kalmthout (België)
• Foto (Vilda – Misjel Decleer) van den en berken op de 
Kalmthoutse heide (België)
• Foto (Vilda – Rollin Verlinde) van de struikhei Calluna 
vulgaris te Kalmthout (België)
• Foto (Vilda – Rollin Verlinde) van een pasgeboren 
levendbarende hagedis die nog in de eivliezen verstrikt zit; 
resten van het ei. 
• Foto (KBIN) van de op alcohol bewaarde 
wetenschappelijke amfibieën- en reptielencollecties in het 
KBIN.

55 hagedissen in een bewaarbokaal gepropt



250 jaar Natuurwetenschappen - didactisch dossier          19

12. Gered van de vuilnisbelt – De groeve van Messel is een fossiel wonder 

     

De groeve van Messel (Hessen – Duitsland) herbergt een unieke vindplaats van een heel ecosysteem van zowat 
50 miljoen jaar ouderdom (eoceen). De fossielen die er gevonden worden, hebben vrijwel alle details van het 
dier behouden, zelfs haren, veren, huidafdrukken, vleugelhuiden (bij de vleermuizen), maaginhouden… Deze site 
staat dan ook sinds 1995 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het had in 1981 ook anders kunnen aflopen, 
want toen de groeve werd opgegeven, bestonden er plannen ze te gebruiken als stortplaats voor huishoudelijk 
afval. In samenwerking met het onderzoeksinstituut Senckenberg uit Frankfurt hield het KBIN er in de jaren 1980 
succesvolle noodopgravingen met een rijkdom aan vondsten. De site, waar al in 1875 het eerste fossiel werd 
ontdekt,  is sindsdien gered. 

De uitzonderlijke bewaringstoestand van de fossielen ligt aan de unieke omstandigheden waarin de groeve met 
oliehoudende schalie (bitumineus leisteen met 5 tot 20% koolwaterstoffen en 40% water) ontstaan is. 50 miljoen 
jaar geleden was de groeve een diep kratermeer van vulkanische oorsprong in een subtropisch woud. De onderste 
waterlagen waren zuurstofarm en bezinkende flinterdunne slib vormde fijne kleilaagjes op de bodem die tot leisteen 
verhardden. Dit waren ideale omstandigheden voor het fossiliseren van ook zachte delen van planten, insecten, 
vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren die op de bodem terechtkwamen na hun dood. Het leisteenpakket 
dikte over een periode van ongeveer 1,2 miljoen jaar aan tot 130 à 200 meter. Die oliehoudende leisteen droogt 
echter uit zodra hij met lucht in aanraking komt, waardoor de fossielen erin in enkele uren tijd verbrokkelen. Tijdens 
opgravingen maken de wetenschappers daarom gebruik  van een speciale conserveringstechniek. De fossielen 
worden doordrenkt met doorzichtig kunsthars.  

1980
1986

 Specimens

• Kopidodon macrognathus, 
zoogdier van een uitgestorven 
groep. Waarschijnlijk gedroeg het 
zich als een eekhoorn. 
• Diplocynodon sp., een alligator 
die op een gepantserde kaaiman 
gelijkt.
• Eopelobates wagneri, een kikker
• Palaeochiropteryx sp., een 
vleermuis waarvan zelfs de 
vleugelhuid bewaard is gebleven
• Messelornis sp., een steltvogel
• Slang (Onbepaalde soort)

 Afbeeldingen 
• Foto (KBIN) van een fossiel in een 
pas opgehaald leisteenblok 
• Foto (KBIN – 2007) van 
oliehoudende leisteen. 
• Foto (C. Behnke) van fossiele 

kevers (uit de familie Buprestidae en Geotrupidae). Wellicht zijn de kleuren identiek aan de oorspronkelijke!
• Tekeningen met de verschillende fasen voor het prepareren van een fossiel uit de Messelgroeve

 Multimedia 
• Interactieve multimediatoepassing over de ontdekkingen in de Messelgroeve

Kopidodon macrognathus
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13. Versteend woud – Het fossiele bos van Hoegaarden 

      

De aanwezigheid van een omvangrijke geologische laag vol fossiel hout op de site van de Goudberg te Hoegaarden 
was al lang gekend. Bij het ontginnen in de streek van de Tiense kwartsiet (dikke verkiezelde zandsteenconcreties) 
voor kasseien, was deze laag al vaak aangesneden in de 19de eeuw. Ook bij de aanleg van de E40-snelweg tussen 
1969 en 1972 kwamen al versteende boomstronken aan het licht. Toen in 2000 de HST-lijn dezelfde site aansneed, 
stonden de wetenschappers al uit te kijken naar de verwachte ontdekkingen. Tijdens deze infrastructuurwerken 
groeven ze immers de grond heel diep uit. De tientallen ontdekte fossiele boomstronken waren bedekt door 5 
meter glauconiethoudend zand (het groene zand van de ‘formatie van Brussel’, 49 miljoen jaar oud), daarboven 
bijna 5 meter kleirijk, fijnkorrelig zand (formatie van Sint-Huibrechts-Hern, 33 miljoen jaar oud) en aan de oppervlakte 
nog eens drie meter fijne leem (loess, uit het einde van de laatste ijstijd, 25 000 tot 15 000 jaar geleden). Die 
boomstronken maakten wellicht deel uit van een uitgestrekt woud, aangezien in Overlaar, Oorbeek en Wommersom 
eveneens gelijkaardige fossiele boomstronken opgedoken zijn. 

De Hoegaardse stronken bevonden zich in een laag ligniet (fossiele turf), wat bewijst dat ze in een moeras groeiden. 
De laag is 55 miljoen jaar oud (eoceen), een periode toen hier een uiterst warm klimaat heerste. Het mag dan 
ook niet verwonderen dat de stronken horen tot een soort moerascipres (Glyptostroboxylon) die goed gelijkt op 
moerascipressen uit Florida en Georgia (Taxodium) en uit China en Viëtnam (Glyptostrobus). De cipressen zijn 
meestal bewaard tot net op de plaats waar de wortelstronk van de boom overgaat naar de (dunnere) stam. Na hun 
afsterven hebben ze in een langdurig proces een silicificatie (verkiezeling) ondergaan: het hout is molecule per 
molecule vervangen door kiezel. Hierdoor zijn de interne kenmerken van het hout uitstekend bewaard gebleven. Zo 
zijn de groeiringen vaak nog heel duidelijk te onderscheiden. 

Ter plaatse in Hoegaarden kan je nu de educatieve geosite Goudberg met ter plaatse bewaarde fossiele 
boomstronken bezoeken. 

2000

  Specimens

• Fossiele stronk van moerascipres Glyptostroboxylon sp. 
gevonden te Hoegaarden (België) in 2000.
• Gepolijste schijf: dit is de bovenkant van de stronk 
hiernaast. Zoek de groeiringen.

  Afbeeldingen

• Foto (KBIN – 2000) van enkele boomstronken op hun 
vindplaats te Hoegaarden
• Fotoreeks (KBIN – 2000) van de fossiele boomstronk 
hiernaast: vanaf zijn ontdekking tot het laden
• Foto (P. Gerrienne ULg) van de dwarsdoorsnede in 
fossiel hout van Glyptostroboxylon. De groeiringen (niet 
noodzakelijk jaarringen) zijn duidelijk zichtbaar.
• Foto (Christian Barani en Martial Prévert – 2007) van 
recente moerascipressen uit de Everglades te Florida 
(Taxodium distichum)

Fossiele stronk van moerascipres
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14. Vechten tegen smokkel – CITES 

     
De biodiversiteit van zowel dieren als planten wordt zwaar bedreigd door het verzamelen en houden van zeldzame 
exemplaren, door de jacht op souvenirs en trofeeën, door hun gebruik in allerlei commerciële producten… Om de 
lucratieve handel in bedreigde wilde dieren en planten aan banden te leggen en streng te reglementeren werd in 
1973 CITES aangenomen. Deze conventie vindt haar oorsprong in de UICN, de Wereldunie voor Natuurbescherming, 
die het Museum in 1948 mee oprichtte. CITES staat voor Convention on the International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora. Het verdrag is beter gekend als de Conventie van Washington, naar de plaats 
waar het werd ondertekend. De conventie werd van kracht op 1 juli 1975 toen de eerste 10 landen ze  geratificeerd 
hadden. In België en de gehele Europese Unie is CITES van kracht sinds 1 januari 1984. CITES controleert niet 
alleen de handel in levende dieren en planten, maar reglementeert eveneens streng de handel in opgezette of 
gedroogde exemplaren en alle afgeleide producten van deze zeldzame dieren en planten of producten waarin ze 
verwerkt zijn (onder de vorm van bijvoorbeeld schoenen, handtassen…) 

Vandaag werken onze wetenschappers mee aan het voortdurend actualiseren van de toepassing van dit verdrag. 
Onze onderzoekers stellen ook hun deskundigheid ter beschikking van CITES: ze adviseren de wetgever en 
helpen de douane bij het vaststellen van overtredingen. De douane kan immers exemplaren of stukken die 
zonder CITES-vergunning zijn ingevoerd in beslag nemen. Gaat het om opgezette of gedroogde exemplaren of om 
afgeleide producten, dan worden die meestal vernietigd. Ze mogen immers onder geen beding terug in de handel 
terechtkomen. Soms vertrouwt justitie zulke exemplaren of stukken toch toe aan musea zoals het onze waar ze 
nog een educatieve waarde verkrijgen. Zo zijn de hier getoonde koralen en de opgezette tijger afkomstig van 
gerechtelijke inbeslagnemingen. De reuzenschildpad komt van een privéverzamelaar.

Tijger, Panthera tigris

   Specimens

• Tijger, Panthera tigris, waarschijnlijk uit Siberië. Schenking 
door de Procureur des Konings van Antwerpen in 2006
• Seychellenreuzenschildpad Dipsochelys dussumieri. 
Schenking door de heer Paul Jacobs in 2001
• Steenkoralen Seriatopora sp. Onbekende herkomst
• Steenkoralen Acropora sp. Onbekende herkomst

   Afbeeldingen

• Foto (Juan Carlos Muñoz / Van Parys) van een Seychellen-
reuzenschildpad Dipsochelys dussumieri.
• Foto (Jeff Collett / Natural Visions ) van een koraalrif met 
Acropora bij de Malediven
• Foto (Heather Angel / Natural Visions) van een paar 
Siberische tijgers Panthera tigris altaica in China.
• Foto (KBIN – 2003) van een laboratorium in het Museum: 
moleculaire biologie is een van de mogelijkheden tot 
soortbepaling

heden
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Met deze multimediatoepassing gunnen wij je een blik achter de schermen. Je komt terecht in onze bewaardepots, 
verdeeld over meer dan 40 lokalen. Hier krijgen 37 miljoen specimens de nodige zorgende aandacht van onze 
personeelsleden. Welkom in de derde grootste natuurwetenschappelijke collectie van Europa (na Londen en 
Parijs)!

z 24h uur uit het leven van de verzamelingen

  Multimedia

• Een interactieve caleidoscoop 
waarin je onze bewaarplaatsen 
leert kennen: de lokalen, de 
collecties, het personeel aan het 
werk, de technische snufjes…

Een van de bewaarplaatsen van het Museum
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IV. Plattegrond

1. Olifant
2. Russische mineralen
3. Fossiele walvissen van Antwerpen
4. Buidelwolf
5. Schilderij Iguanodon
6. De Belgica
7.  Teilhardina
8. Gorilla's en de Nationale Parken 
9. Uraniniet
10. Ishangobeentje
11. Hagedissen van Kalmthout
12. Fossielen van Messel
13. Fossiele bomen van Hoegaarden
14. CITES
z24 uur in het leven van de verzamelingen
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V. Bijlagen

Bescherming van het mariene milieu: Zeezoogdieren

Walvissen en dolfijnen… ze blijven de mensen boeien! Al omstreeks 1860 bogen Belgische onderzoekers, zoals de 
internationaal gerenommeerde wetenschapper Pierre-Joseph Van Beneden, zich over walvissen. Anderhalve eeuw 
later verrichten wetenschappers van het KBIN nog steeds onderzoek op de zeezoogdieren van onze Noordzee. Ze 
bestuderen zowel de levende dieren als de dieren die aanspoelen op het strand. Enkel door het beter leren kennen 
van de ecologie van zeezoogdieren en de bedreigingen waaraan ze blootstaan, kunnen we ze beter begrijpen - en 
meteen ook beter beschermen!

Aan boord van de BELGICA1 (het Belgische onderzoeksschip) onderzoeken wetenschappers zeezoogdieren tijdens 
de terugweg van lange onderzoekscampagnes. Daarbij werden tussen 2005 en 2008 voor de kusten van Spanje 
en Portugal en in de Golf van Biskaje honderden walvisachtigen waargenomen: van gewone dolfijnen tot grijze 
dolfijnen, grienden, vinvissen en zelfs potvissen. 

“Maar ook dichter bij onze kust komen zeezoogdieren voor!”, vertelt Jan Haelters, wetenschappelijk medewerker 
bij het Noordzeedepartement van het KBIN. “De bruinvis, een kleine dolfijnsoort, is sinds enkele jaren opnieuw een 
vaste verschijning in onze wateren. In het voorjaar kan men ze gemakkelijk waarnemen op zee - geregeld zelfs van 
op het strand!”

Toch is het niet algemeen geweten dat de bruinvis inheems is in onze Noordzee. “Wanneer we op het strand 
het zoveelste kadaver van een aangespoelde bruinvis ophalen, krijgen we steevast vragen over de herkomst 
van het dier”, gaat Jan Haelters verder. “Mensen vragen zich af hoe ver het dier afgedwaald is van zijn gewone 
verspreidingsgebied, en of het misschien helemaal van de Middellandse Zee tot bij ons is gezwommen!”. Naast de 
bruinvis leven er nog een aantal andere dolfijnachtigen en zelfs een walvis in de Noordzee.

Medewerkers van het KBIN halen aangespoelde gewonde of zieke dolfijnen zo snel mogelijk op, en transporteren 
ze naar een dolfijnenopvangcentrum in Nederland. Daar worden de dieren verzorgd tot ze weer gezond genoeg zijn 
om te worden vrijgelaten.

Ook de dode aangespoelde zeezoogdieren worden opgehaald door het KBIN. Onze specialist-dierenarts Thierry 
Jauniaux voert een autopsie uit op de dieren, in samenwerking met de Universiteit van Luik. Met behulp van 
het onderzoek probeert men de doodsoorzaak vast te stellen. Weefselstalen worden genomen voor bijkomend 
onderzoek aan de Luikse en andere Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Tanden worden 
gebruikt om leeftijden te bepalen, en maaginhouden geven informatie over het voedselregime. Referentiestalen van 
een groot aantal weefsels worden voor toekomstig onderzoek ondergebracht in de Zeezoogdieren-weefselbank die 
door het KBIN wordt beheerd. 

“In België is er een uniek systeem van interventienetwerk, dat slechts in enkele landen wordt toegepast”, zegt Thierry 
Jauniaux. “Bij elke stranding, zeker bij strandingen van grotere dieren, schieten verschillende diensten tegelijkertijd 
in actie. Er is een bijzondere samenwerking met DG Leefmilieu: zij zorgen voor de technische ondersteuning bij 
strandingen van grote walvissen. Geregeld worden dode dieren vanuit het zuiden van Nederland en het noorden 
van Frankrijk binnen ons wetenschappelijk netwerk onderzocht. Op die manier krijgen we een beter beeld van de 
levenswijze van zeezoogdieren in de zuidelijke Noordzee, van de populatiegrootte en van de eventuele problemen 
waar ze mee kampen.” 

Visnetten blijken de belangrijkste bedreiging voor kleine zeezoogdieren, zoals bruinvissen. Grotere walvissen spoelen 
aan omdat ze door een schip werden geraakt, of omdat ze, zoals de potvissen in 1994, niet kunnen overleven in 
onze ondiepe Noordzee. Er is veel aandacht voor ‘nieuwe’ bedreigingen: het steeds groeiende onderwatergeluid en 
de inbreng door de mens van nieuwe, natuurvreemde stoffen in het mariene milieu. Aan de hand van de resultaten 
van het onderzoek stelt het KBIN nieuwe beleidsmaatregelen voor, voor visserij, economie, recreatie en andere 
activiteiten op zee.

1 Het huidige oceanografisch onderzoeksschip dat door het KBIN wordt beheerd heet ‘Belgica’, niet te verwarren met de 
‘Belgica’ van Adrien de Gerlache en zijn zuidpoolexpeditie op het einde van de negentiende eeuw.
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De poolgebieden: Getuigen van de toekomst

De poolgebieden zijn al lange tijd een geliefkoosd doel voor avontuurlijke expedities. Maar waar poolreizigers 
vroeger het verkennen van een opwindend en onbekend landschap voor ogen hadden, zijn noord- en zuidpool nu de 
ultieme plaats voor biologisch, glaciologisch en klimatologisch onderzoek naar de effecten van ‘global change’. De 
noemer ‘Global change’ bundelt de laatste decennia fenomenen als klimaatsveranderingen, UV-straling, invasieve 
soorten, milieuvervuiling en andere gevolgen van de industriële maatschappij.

Belangrijk is dat de poolgebieden nu al op de klimaatsveranderingen reageren. De effecten van klimaatsveranderingen 
zijn sterker zichtbaar in de poolgebieden dan elders ter wereld. 

De vegetatie is een goed voorbeeld. Twintig jaar geleden was er op King George Island (gesitueerd op het Antarctisch 
Schiereiland) weinig vegetatie: voornamelijk kale rotsen, wat korstmossen en twee soorten zeldzame bloemplanten. 
Op dit moment zijn korstmossen en bloemplanten talrijker en algemener op het eiland. Ze vormen zelfs groene 
tapijten, een fenomeen dat je voorheen nooit gezien zou hebben.

Er zijn nog andere getuigenissen van de klimaatsveranderingen. Naast de opwarming is ook het gat in de ozonlaag, 
met een verhoging van de UV-B-straling tot gevolg, een belangrijk aspect. UV-B-straling is ultraviolet licht met een 
korte golflengte, en is bijzonder schadelijk voor levende organismen. De straling heeft een invloed op de diversiteit 
en de samenstelling van het fytoplankton en dit tot op een diepte van wel 30 meter; In het bijzonder algen en 
andere microscopische planten die basisvoedsel vormen van alle aquatische levensvormen. De soorten die deel uit 
maken van het phytoplankton zijn niet allemaal even gevoelig voor UV-B-straling. De cellen van bepaalde soorten 
bevatten stoffen die hen beschermen. Gevoelige soorten overleven de verhoogde UV-B-straling dan weer niet. 
Daardoor verandert de samenstelling van het fytoplankton. Aangezien het de basis van de voedselpiramide van alle 
aquatische organismen vormt, kan deze verandering ervoor zorgen dat de gehele voedselketen wordt beïnvloed. 

Biologen die de Antarctische zeeën onderzoeken, hebben gemerkt dat niet enkel de samenstelling van het fytoplankton 
verandert, maar dat ook de hoeveelheid dat er jaarlijks van geproduceerd wordt sterk afneemt. 

Langs de randen van Antarctica liggen kilometers ijsvlakten, die afglijden naar de zee. Zo worden ‘iceshelves’ 
of vlottend ijs gevormd, die later afkalven tot ijsbergen. De laatste 10 à 20 jaar merken wetenschappers dat de 
ijsvlakten veel sneller afbreken. Talrijke vierkante kilometers zijn zelfs volledig verdwenen, met als gevolg dat 
milieus die zich geïsoleerd onder een dikke laag ijs konden handhaven, nu meer aan externe invloeden blootgesteld 
zijn. Dit is een belangrijk en zichtbaar effect van de opwarming; rond het Antarctisch Schiereiland is de gemiddelde 
jaartemperatuur tijdens de laatste 50 jaar gestegen met 2,4°C. Dit is enorm veel, zeker rond zeer belangrijke grens 
van 0°C.

Om dergelijke effecten te kunnen bestuderen is het nodig historische gegevens te vergelijken met de huidige 
toestand. Het Marien Biodiversiteits Informatie Netwerk (SCAR-MarBIN http://www.scarmarbin.be) zorgt ervoor 
dat alle beschikbare waarnemingen voor iedereen, wereldwijd, toegankelijk zijn via het “world wide web”.    

Onder de vleugel van het biodiversiteitplatform en gefinancierd door het Belgische Wetenschapsbeleid, is SCAR-
MarBin uitgegroeid tot een belangrijk netwerk van databanken dat via een enkele website, toegang verschaft 
aan meer dan 90 datasets verdeeld over de hele wereld. SCAR-Marbin geeft gratis een directe toegang aan al 
deze informatie, die van groot belang is voor het onderzoek, de bescherming en het beheer van de Antarctische 
mariene ecosystemen. Deze realisatie is belangrijk in het kader van de snelle veranderingen die zich momenteel in 
Antarctica voordoen .

Naast de effecten van global change bestudeert het team van het Museum ook de nog weinig bekende biodiversiteit 
van de antarctische fauna. Het leven is er extreem rijk en gediversifieerd. Ze kijken vooral naar de rol van de talrijke 
crustaceeën in het ecosysteem: wanneer die gekend is, kan veel beter voorspeld worden wat de resultaten van 
klimaatsveranderingen kunnen zijn op de structuur van de voedselketen. En dus op al het leven in de oceaan…”.

We berichtten vroeger al op onze website over expedities naar de poolgebieden. Je kan deze artikels (her)lezen via 
http://www.natuurwetenschappen.be/active/sciencenews/archive2005/polarregions/index_html en http://www.nat
uurwetenschappen.be/active/expeditions/antarctica/page2
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Het behoud van de gorilla’s

Grote primaten en in het bijzonder de gorilla, inspireren en fascineren mensen op alle continenten, en dat sinds 
lange tijd.

Hoewel verschillende projecten bepaalde gorillapopulaties trachten te beschermen, is de gorilla als soort met 
uitsterven bedreigd en moet hij momenteel vele gevaren trotseren. Daarbij kan je denken aan de vernietiging of 
wijziging van hun habitat, de ontbossing, het gebruik van bossen door de mens, de steeds groeiende behoefte 
aan landbouwgrond en energie (houtskool) en de verdere ontwikkeling van infrastructuren. Momenteel vormen de 
jacht en de handel in bushmeat een prangend  probleem, vooral dan voor de Westelijke Laagland Gorilla (Gorilla 
gorilla gorilla). Virale epidemieën en het instabiele politieke klimaat vormen bovendien een bedreiging voor alle 
gorillapopulaties.

Om aan deze kritieke toestand een halt toe te roepen hebben vele gouvernementele en niet-gouvernementele 
organisaties, nationale en internationale, tal van acties op touw gezet. Behoud van de gorilla’s staat hierbij centraal. 
Zo zijn er campagnes tegen stroperij, acties voor herbebossing, tot stand brengen van een gekwalificeerd 
ecotoerisme, ontwikkelingsprojecten in zones die grenzen aan de leefgebieden van de gorilla’s en rehabilitatiepro
gramma’s. Vele organisaties en regeringen die hierbij betrokken zijn maken momenteel reeds deel uit van GRASP 
(Great Apes Survival Partnership), dat het behoud van de grote apen als doelstelling heeft.

Een van deze initiatieven kwam van de ‘Conventie inzake het behoud van in het wild levende treksoorten’ 
(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, kortweg CMS, ook Conventie van Bonn 
genoemd). Het betreft hier het Akkoord over het behoud van gorilla’s en hun habitats, beter gekend als het ‘Gorilla-
akkoord’. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen speelde hierin een belangrijke rol. Een van 
de onderzoekers van het Instituut, Roseline C. Beudels-Jamar, is wetenschappelijk adviseur van de Conventie op 
het vlak van landzoogdieren. Ze vertelt : ‘Dit project past in de verplichtingen van de Conventie voor treksoorten. Dit 
internationaal Akkoord zou moeten bijdragen tot het behoud van de vier ondersoorten gorilla’s, meer bepaald voor 
wat grensoverschrijdende multinationale samenwerking betreft’.

In overleg met de tien landen waar de Gorilla leeft en met de andere partners binnen het GRASP, is het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen erg nauw betrokken bij dit Akkoord. Het speelt een leidende rol bij het toepassen 
ervan en bij het omzetten in regionale grensoverschrijdende actieplannen. 

De CMS, met een eigen secretariaat en wetenschappelijke raad, heeft de opdracht de noodzakelijke wettelijke 
structuur op te richten om alle initiatieven te bundelen en te consolideren, in samenwerking met de afzonderlijke 
staten waar gorilla’s leven. ‘Gorilla’s leven in bossen’, vertelt Roseline verder. ‘Ze komen voor in twee gebieden 
in Afrika, die ver van elkaar verwijderd zijn. Waarschijnlijk werden de westelijke en de oostelijke populaties ooit 
van elkaar gescheiden door het immense meer dat zich in het Mioceen uitstrekte in het Midden-Congobekken. 
Toen vervolgens, vijf miljoen jaar geleden, de streek geleidelijk droger werd en het woud kleiner, zochten ze hun 
toevlucht in hoger gelegen gebieden. De gorilla’s zijn nooit teruggekeerd naar het Midden-Congobekken’.

In nauwe samenwerking met de CMS stuurde Roseline C. Beudels-Jamar het uitwerken en het ontwikkelen van 
het vermelde Akkoord. Met haar collega’s aan het Instituut identificeerde ze de bijzonderste bedreigingen en 
werkte ze noodzakelijke beheersmaatregelen uit. Zo konden steekkaarten worden opgesteld met de status van de 
verschillende ondersoorten. Roseline organiseerde ook verschillende internationale vergaderingen met de landen 
die betrokken partij zijn.

‘Vandaag hebben reeds zes betrokken landen het Akkoord ondertekend, een zevende land staat op het punt dat 
te doen. Daardoor wordt het Akkoord een dwingend international instrument voor het behoud van gorilla’s en hun 
habitats’.

De CMS en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben er zich toe verbonden om dit 
Akkoord toe te passen. Ze zullen ook aan de landen uit het leefgebied van de gorilla’s, aan andere regeringen en aan 
betrokken organisaties, een wettelijk kader voorstellen waarbinnen inspanningen voor het behoud van de gorilla’s 
kunnen worden versterkt en samengebracht’. 
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Behoud, beheer en duurzaam gebruik van biologische diversiteit in 
ontwikkelingslanden

Instellingen zoals het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen beheren een haast ongrijpbare 
hoeveelheid informatie over de biologische diversiteit (zeg maar de veelheid van alle organismen) van een bepaalde 
regio. Zo bevat de collectie van het KBIN tientallen miljoenen specimens afkomstig van over de ganse wereld. Maar 
hoe kwam het KBIN aan dit materiaal? 

Er werd als vanzelfsprekend ingezameld dicht bij huis, maar ook in overzeese gebieden en dan vooral in de koloniën 
in de tropen alwaar de biodiversiteit welig tiert. Tot voor enkele decennia geleden was het stramien van inzamelen 
vrij eenvoudig. De Belgische expert vertrok naar het ontwikkelingsland, bemonsterde en keerde terug huiswaarts 
met alle gegevens. Het ontwikkelingsland profiteerde nauwelijks van de voordelen die een betere kennis van hun 
biodiversiteit bood. Voor bevolkingen die op een vrij directe manier afhankelijk zijn van biologische diversiteit (bvb 
voor voedsel, medicatie, brandstof, etc.) is dit natuurlijk onbegrijpelijk. Zo werd ook ingezien door de VN wanneer die 
in 1992, op de Wereldtop in Rio de Janeiro, het Verdrag inzake biologische diversiteit ter ondertekening voorlegden. 
Dit Verdrag ijvert voor het behoud van de biodiversiteit, het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en de eerlijke 
en billijke verdeling van de voordelen die de biodiversiteit biedt. Maar hoe kunnen landen in ontwikkeling, met hun 
geringe expertise inzake biodiversiteitsonderzoek, dit Verdrag hard maken? Capaciteitsopbouw, zo werd gesteld, is 
de sleutel die de deur naar een succesvolle implementatie openzet.

Hiervoor ijvert ook het KBIN, met de steun van de DG Ontwikkelingssamenwerking, via verschillende initiatieven. 
Het Wereldwijd Taxonomisch Initiatief (GTI, Global Taxonomy Initiative) zorgt voor een opbouw van taxonomische 
kennis teneinde het behoud, beheer en duurzaam gebruik van de biodiversiteit te onderbouwen. Het CHM 
(Clearing-House Mechanism) vergemakkelijkt de informatieuitwisseling tussen de landen die zijn aangesloten bij 
het Verdrag.

“Er bestaat een groot verschil tussen Westerse landen en ontwikkelingslanden,” vertelt Yves Samyn, medewerker 
bij het GTI. “Westerse landen bezitten veel kennis en expertise, maar relatief weinig biodiversiteit. Terwijl 
ontwikkelingslanden een enorme rijkdom aan biodiversiteit bezitten, maar de expertise missen om deze te 
beschermen.”

“Toch is het in ontwikkelingslanden meer dan elders belangrijk om de biodiversiteit te beschermen, ook al omdat 
de bevolking er rechtstreeks afhankelijk van is,” vult collega Han de Koeijer van het CHM aan. “Kap een boom, en 
je kan het hout verkopen. Maar tegelijkertijd kap je misschien ook in de voedselwinning. Het is belangrijk op lange 
termijn te kijken.”

Vanuit de knooppunten worden ontwikkelingslanden ondersteund op verschillende manieren. “Door ondersteuning 
bij onderzoek en beleid, kleine financieringen en de juiste trainingen krijgt het onderzoek in deze landen een duwtje 
in de rug. Daarbij is capaciteitsopbouw steeds een voorwaarde”.

Philippe Kok is één van de onderzoekers van het KBIN die lokale onderzoekers opleidt op het veld. Hij inventariseert 
de diversiteit van amfibieën en reptielen in het Kaieteur Nationaal Park in Guyana. “Soorten die niet werden ontdekt, 
bestaan niet voor de ogen van de wereld,” vertelt Philippe. “Het is dus een race tegen de klok om ze te beschrijven. 
Hoe meer soorten we beschrijven, hoe meer kans er is het Nationaal Park uit te breiden, en dus meer van deze unieke 
plek en haar natuurlijke inwoners te beschermen.”

De ondersteuning van het DG Ontwikkelingssamenwerking maakt het mogelijk om lokale wetenschappers en 
inwoners trainingen in herpetologisch onderzoek te geven, zodat zij zelfstandig het onderzoek kunnen verderzetten. 
Deze expertise is ook voor het land zelf erg interessant. Ecotoerisme kan voor Guyana namelijk een belangrijke 
bron van inkomsten worden, en de regering heeft plannen om het Kaieteur Nationaal Park hiervoor open te stellen. 
Enkel door een nauwe samenwerking met Philippe en zijn Guyaanse collega’s, en door rekening te houden met 
de resultaten van hun onderzoek, kunnen deze plannen hand in hand gaan met een betere bescherming van de 
biodiversiteit. De knooppunten in detail (enkel voor pers)

Over het GTI

Het Wereldwijd Taxonomisch Initiatief (GTI, Global Taxonomy Initiative) wil via een betere taxonomische kennis 
het behoud, beheer en duurzaam gebruik van de biodiversiteit onderbouwen. In België gebeurt dit via kleine 
financieringen van Belgische wetenschappers die reeds op het terrein werken, zodat zij hun onderzoek kunnen 
combineren met lokale capaciteitsopbouw. Dat kan via opleidingen van lokale wetenschappers, maar ook door 
aankoop van materiaal (microscopen...).
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Daarnaast worden ook oproepen gedaan bij de landen zelf, zodat zij ondersteuning kunnen krijgen met de problemen 
waar ze mee kampen. “Voorbeelden van dergelijke landen zijn Congo, Vietnam, Indonesië, Cuba, Peru” vertelt 
Yves Samyn. “Wetenschappers uit die landen kunnen  vaak niet aan referentie specimens uit Europese collecties 
komen. Wij zorgen ervoor dat het nodige materiaal beschikbaar is in Brussel voor onze collega’s uit die landen”. 

Ook voor moleculair onderzoek kunnen wetenschappers het GTI aanspreken. “Men gaat er altijd vanuit dat 
moleculair onderzoek duur is, terwijl het vooral de stalen zijn die kostbaar zijn. Door onze onderzoeksinfrastructuur 
en kennis ter beschikking te stellen, wordt veel kostbare kennis verworven”.

Tenslotte startte het GTI Abc Taxa, een reeks handboeken die de taxonomische kennis en vaardigheden van 
erkende taxonomen etaleert. De boeken stellen relevante taxonomische informatie over bepaalde soorten en 
gebieden beschikbaar voor beginnende onderzoekers. Op die manier kunnen ook lokale onderzoekers nieuwe 
mensen opleiden, zodat ze zelfstandig de expertise in hun gebied kunnen opbouwen.

Over het CHM (Clearing-House Mechanism)

Het Clearing-House Mechanism (CHM) is een netwerk voor informatieuitwisseling tussen de landen die aangesloten 
zijn bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. Het Belgisch CHM geeft informatie over wat er in België gebeurt 
binnen het kader van het Verdrag. Bovenop deze algemene taak helpt het Belgische CHM ontwikkelingslanden bij 
het uitbouwen van een eigen CHM, door trainingen te geven over webontwikkeling, communicatiemiddelen...

Daarbij is ook sensibilisering van de bevolking belangrijk, vertelt Han De Koeijer. “We willen niet enkel kortstondige 
trainingsprogramma’s aanbieden, maar ervoor zorgen dat er via vervolgprojecten een langdurige impact ontstaat, 
zodat er niet op een beperkt aantal tijdstippen, maar langere tijd over biodiversiteit wordt gepraat in de media van 
elk land.”

De financiering van kleine projecten kan een grote impact bij de doelgroepen hebben, met gevolgen op lange 
termijn. “Eén van de projecten die we ondersteunen beoogt de sensibilisering van vrouwen in de dorpen rond één 
van de Nationale Parken van Niger. Zij spelen een belangrijke rol in de educatie van kinderen, en zijn de voornaamste 
gebruikers van natuurlijke bronnen. Door hen te sensibiliseren over het behoud en duurzaam gebruik van de natuur, 
kan deze kennis opgenomen worden in de gemeenschap.”

We berichtten vroeger al op onze website over expedities van Philippe Kok. Je kan deze artikels (her)lezen via
http://www.natuurwetenschappen.be/active/sciencenews/kaietosaurus/index_html
en http://www.natuurwetenschappen.be/active/expeditions/guyana/index_html
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CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een internationale 
wetgeving die de handel in bedreigde planten- en diersoorten aan banden moet leggen. Toch wordt deze handel 
nog steeds in alle hevigheid gedreven; de winsten die kunnen worden gemaakt zijn dan ook niet gering. In de 
tentoonstelling 250 jaar natuurwetenschappen zijn enkele slachtoffers van deze natuurbedreigende activiteiten 
te bekijken: een Siberische tijger, een Aldabra-reuzenschildpad en enkele prachtige koralen. Het zijn verboden 
‘handelswaren’ die door de douane werden onderschept, en daarna aan de collecties van ons Museum werden 
toevertrouwd.
 
Door het inzetten van onze wetenschappelijke kennis vecht het Museum tegen de bedreiging die deze handel 
vormt voor de biodiversiteit. Enerzijds maken een aantal van onze wetenschappers deel uit van het Belgisch 
wetenschappelijk comité dat advies en technische ondersteuning biedt aan beleidsmakers; anderzijds helpen zij 
politie en douane bij het vaststellen van overtredingen.

Zo doen politie en douane regelmatig beroep op Georges Lenglet, verantwoordelijke voor de collectie van 
gewervelden in het Museum. Zijn uitgebreide kennis wordt ingezet om de soort en herkomst van verhandelde 
dieren vast te stellen, en vooral of hun handel toegelaten, gedeeltelijk of volledig verboden is.

Het moeilijkst zijn de politie-interventies bij dieren die illegaal in gevangenschap worden gehouden. Georges 
Lenglet vergezelt het politieteam daarbij ter plaatse. Meestal gaat het om apen en grote katachtigen. “De 
confrontatie met de vaak hartverscheurende situaties laten je nooit onverschillig,” vertelt Georges. “Dieren die 
worden verwaarloosd, ondervoed of ziek zijn, en leven in slecht onderhouden en onaangepaste kooien... Jammer 
genoeg worden de clichés maar al te vaak bevestigd.”

Voor de douane, vaak in de Belgische luchthavens, gaat het meestal om dode specimens of fragmenten van dieren 
die bestemd zijn voor medicijnen, decoratie... en zelfs ingevroren vlees voor consumptie in restaurants. In het 
laatste geval is identificatie enkel mogelijk wanneer er nog beenderresten aanwezig zijn in het vlees. Zoniet, moet 
er beroep worden gedaan op DNA-onderzoek om de soort te identificeren.

“Via DNA-onderzoek kan een organisme geïdentificeerd worden vanuit het kleinste lichaamsfragment,” vertelt 
Thierry Backeljau, werkleider bij onze dienst Malacologie en mede-oprichter van het JEMU-project, dat op basis 
van de collecties van het KBIN, en het KMMA uitgebreid aan DNA-onderzoek doet en daarmee bijdraagt aan 
internationale DNA-databanken. “Vlees, pluimen, karkassen, beenderfragmenten, tanden, huiden... Noem maar 
op, je kan via DNA-analyse in de meeste gevallen de soort bepalen.”

De technieken beperken zich niet tot het bepalen van de soort, maar ook van de herkomst van het dier “Dankzij 
DNA-analyses kan je zelfs nagaan uit welke regio een stuk ivoor komt, en zo controleren of het dier niet werd 
gestroopt in een illegaal jachtgebied.”

Het is verbazingwekkend hoeveel planten en dieren nog steeds illegaal uit hun habitat worden geplukt om voor 
grof geld te worden verkocht. Het verwijderen van een organisme kan een grondige impact hebben op het milieu 
en op de biodiversiteit. “Een hond of kat zal altijd meer vriendschap geven dan een makaak of een capucijnaap in 
een kooi”, zucht Georges Lenglet. “We kunnen het niet vaak genoeg herhalen... Houd geen dieren gevangen als 
het niet toegelaten is.”
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van illegale handel in wilde soorten. (Engelstalig)

http://www.eu-wildlifetrade.org/html/nl/intro.asp
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