
   
  

 

 

HET KONINKLIJK MUSEUM 

VOOR MIDDEN-AFRIKA 

 
werft aan 

 

Wetenschappelijk onderzoeker (m/v/x) 

 

CONTEXT  

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een van de tien Federale 

Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de 

staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke 

instelling en een museum.  

Het KMMA is op zoek naar een wetenschappelijk onderzoeker om de ploeg van de 

dienst Cultuur en Maatschappij te versterken en een doctoraat op proefschrift te 

verdedigen aan de UGent. 

 

OMSCHRIJVING ONDERZOEKSPROJECT  

Het onderzoeksproject Congolines: Inscribing Lines, Weaving Threads: Congolese 

Colonial Paintings as Images and Objects wordt uitgevoerd door het Koninklijk 

Museum voor Midden-Afrika in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van 

België (KBR), de Universiteit Gent (UGent) en het Institut des Musées nationaux du 

Congo (IMNC). Het richt zich op de eerste tekeningen en schilderijen die Congolese 

kunstenaars in DR Congo maakten vlak voor en tijdens de koloniale periode en die 

de invloeden van contacten met Europeanen tonen:  

- muurschilderingen en versierde voorwerpen die al bestaande technieken en 

scènes vermengen met voorstellingen van Europeanen en door Europeanen 

geïntroduceerde voorwerpen, en dit minstens vanaf 1884, één jaar voor de 

oprichting van de Onafhankelijke Congostaat (collecties KMMA); 

- tekeningen en schilderijen met door Europeanen geïntroduceerde technieken 

(waterverf en olieverf, sommige in combinatie met fotografie) (collecties KBR 

en KMMA). 

Omdat er meer is bekend over de verzamelaars, mecenassen en fotografen 

van pre)koloniale teken- en schildertradities in DR Congo dan over de 

kunstenaars zelf stelt het onderzoeksproject zich tot doel  

- de (pre)koloniale teken- en schildertradities in DRC voor het eerst grondig te 

onderzoeken op basis van een holistische en vergelijkende benadering van 

diverse regionale tradities; 



   
  

 

 

- de tekeningen en schilderijen te analyseren in vergelijking met andere 

Congolese artefacten uit de collecties van het KMMA om de koloniale grenzen 

tussen zogenaamde, prekoloniale, koloniale en postkoloniale kunsten in vraag 

te stellen en zo de geschiedenis van Congolese kunst te herschrijven;  

- bibliografische informatie te vinden over de eerste kunstenaars en hun 

productie te situeren in regionale tradities, met bijzondere aandacht voor 

vrouwelijke kunstenaars wier werk doorheen de tijd verwaarloosd werd in 

vergelijk met dat van hun mannelijke collega ’s; 

- de receptiegeschiedenis en geschiedenis van de invloed van de eerste 

aquarellen op westerse kunstenaars te schrijven; 

- een materieel-technologische analyse te maken van een aantal werken om 

een licht te werpen op hun creatieproces, komende restauratiebehandelingen 

te documenteren en de gepaste maatregelen te nemen voor een betere 

conservatie; 

- participatieve projecten op te zetten met het INMC en Congolese 

onderwijsinstellingen en gemeenschappen om de kunstwerken en 

onderzoeksresultaten op diverse manieren te delen.  

 

FUNCTIE 

Als wetenschappelijk onderzoeker zal je de volgende opdrachten uitvoeren: je 

onderzoekt de aquarellen van Albert en Antoinette Lubaki en Tshyla Ntendu die 

bewaard worden in het KMMA in het KBR: 

- je interpreteert ze op basis van literatuur- en archiefonderzoek, een 

vergelijking met andere objecten in de collecties van het KMMA en op basis 

van veldwerkonderzoek in DR Congo in de voormalige provindies Kasaï en 

Katanga; 

- je brengt geometrische en figuratieve motieven van de vergeleken 

kunstwerken aan in een databank die wordt gecreëerd voor het 

onderzoeksproject; 

- tijdens je veldwerk reconstrueer je ook de biografieën van de kunstenaars en 

ga je na in welke mate ze werken van andere Congolese kunstenaars 

beïnvloed hebben;  

- je werkt nauw samen met drie andere doctorandi die onderzoek doen op 

andere deelaspecten van het project in de KBR, aan de UGent en aan het 

IMNC; 

- je werkt mee aan de voorbereiding van een tentoonstelling aan het einde van 

het project die gebaseerd is op gedane onderzoek. 

 

 

 



   
  

 

 

PROFIEL 

Je hebt een masterdiploma of staat op het punt er een te behalen op het gebied van 

Afrikaanse studies, culturele en/of sociale antropologie, kunstgeschiedenis, 

onderzoek naar materiële cultuur of een aanverwante discipline. Internationale 

studenten moeten er rekening mee houden dat zij hun diploma vóór 1 september 

2022 moeten hebben behaald en dat zij, als zij hun diploma aan een niet-Europese 

universiteit hebben behaald, voor visumaanvragen mogelijk een wettelijke validatie 

van hun diploma nodig hebben. 

Je behaalde uitstekende academische cijfers.  

 

GEVRAAGDE ERVARING  

Je hebt ervaring met veldwerk, bij voorkeur in DR Congo, en bent vertrouwd met de 

methodologie van veldwerkonderzoek. 

Kennis van Congolese kunst is een pluspunt. 

 

COMPETENTIES  

Je werkt graag in teamverband met mensen van uiteenlopende achtergronden. 

Je kunt goed inspelen op onverwachte situaties, informatie, personen of 

omstandigheden.  

Je bent in staat om zelfstandig te werken. 

Je hebt een uitstekende kennis van het Frans en het Engels. Passieve kennis van 

Ciluba en/of Kiswahili is een pluspunt. 

 

WIJ BIEDEN 

- Een voltijds contract van 2 jaar, eenmaal verlengbaar voor een periode van 2 

jaar als wetenschappelijk onderzoeker (SW10). 

- Een loon conform de barema’s van de federale overheid 

(minimumaanvangswedde: 40.425,49 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris). 

- Een interessante vakantieregeling. 

- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding. 

- Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving met aandacht voor 

gelijke kansen en diversiteit.  

 

Ontdek alle informatie en voordelen over werken aan de federale overheid op 

FedWeb, het portaal van het federale personeel. 

 

 

 

 

 



   
  

 

 

KANDIDATUUR  

Gelieve je CV met begeleidende brief en een onderzoeksvoorstel per e-mail te 

sturen naar HR-RH@africamuseum.be met als referentie S/Congolines voor 3 mei.  

 

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene 

termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en beantwoord. Interviews 

zullen plaatsvinden op 20 mei. 

 

Voor meer inlichtingen over:  

- de functie en het onderzoeksproject: Bambi Ceuppens, 

(bambi.ceuppens@africamuseum.be)  

- de arbeidsvoorwaarden: Anic Flahou, 02 769 52 88, 

Anic.flahou@africamusem.be 

- het KMMA: http://www.africamuseum.be  
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