
 
 

         
 

 
 

 
GALERIJ VAN DE MENS  –  ONZE EVOLUTIE, ONS LICHAAM 

UNIEK IN BELGIË –  IN HET MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 
 

 
Van Sahelanthropus tot Homo sapiens en van embryo tot volwassene: verken de evolutie van de mens en zijn lichaam in 
een gloednieuwe galerij van het Museum voor Natuurwetenschappen.  
 
Fossielen en 3D-reconstructies leiden je langs het grillige pad van 7 miljoen jaar evolutie. Ontdek vervolgens op een 
interactieve manier de aanpassingen die ons onderscheiden van onze voorlopers (een groter brein, kleinere tanden...). Buig 
je dan over de wonderlijke werking van het menselijk lichaam, onze complexe machine. Kom te weten hoe je lichaam 
steeds verandert, hoe het werkt, wat het nodig heeft om te overleven en om zich voort te planten (dit kan zelfs je pubers 
boeien ;-)  
 
Je zal ogen en handen tekort komen in deze afwisselende en stimulerende presentatie van ons menselijk avontuur.  
 
Parcours in de Galerij van de Mens 
 
1 – Onze evolutie 
Onze evolutie was allesbehalve lineair! Het was een grillige miljoenen jaren durende evolutie, waarbij sommige voorlopers 
van de mens het daglicht zagen en anderen dan weer uitstierven. Sommige leefden in dezelfde periode en soms zelfs op 
dezelfde plaats. Hun relatie met elkaar en met de natuur veranderde, net zoals hun uiterlijk en hun cultuur. Beetje bij beetje 
gaf dit aanleiding tot wie we vandaag zijn, de Moderne Mens, als enige overlevende op aarde. 
 
2 – De Moderne Mens 
Doorheen dit proces is ons aanpassingsvermogen enorm verbeterd: we hebben steeds grotere en meer complexe 
hersenen ontwikkeld, we zijn rechtop gaan lopen, we pasten onze voeding aan en zijn onze handen op een heel precieze 
manier gaan gebruiken. Ook onze sociaal-culturele vaardigheden kregen vorm en maken ons tot wie we vandaag zijn. 
Aanpassingen aan de omgeving zorgden voor lokale fysieke verschillen tussen de Moderne Mens. We kunnen dus spreken 
van menselijk diversiteit.  
 
3 – Ons lichaam 
Ieder mens draagt nog steeds bij tot onze evolutie want generatie na generatie worden onze genen doorgegeven. Het leven 
draait rond voortplanting en het grootbrengen van kinderen. Vanaf de geboorte heeft de mens heel wat zorg nodig. 
Kinderen worden voorbereid op het leven als volwassene: je moet leren en groeien. In de puberteit moet je een nieuw 
evenwicht vinden. Maar eenmaal dat je volwassen bent, staat je een ongewoon lang leven te wachten waarin jijzelf de 
verzorger wordt. Je komt tijdens deze interactieve reis van het leven te weten hoe je lichaam werkt. Wat je overgehouden 
hebt van de evolutie of wat je in de loop der tijd net verloren bent, zie je in een speciaal parcours. 

 


