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   Footprints    
     
   

gratis NIEUWSBRIEF van de 

 

Vereniging TRIBALE KUNST en CULTUUR 
 

2015  NUMMER 11                                                                      23 november 

             <  HUwww.tribalekunstencultuur.org UH  > 

 

 

In deze Footprints :   
 

- 16 januari 2016     : Galeriebezoek in Tuil aan de Waal, ook voor geïnteresseerde niet-leden.  

- 20 maart ’16        : Verenigings-Ruilbeurs in Dordrecht 

- De Externe Agenda is in Footprints weer bijgewerkt – en André heeft weer Websels voor ons. 

-  

 

 

Beste mensen,  

- Onze Jaarvergadering had een goede opkomst en werd dit keer gevolgd door een Huisbezoek. 

Na zijn heldere inleiding van onze gastheer over vooral zijn AkuaBa’s ga je toch wat anders naar 

zulke poppen kijken, en daar kregen we ook alle kans voor. Veel dank voor deze gastvrijheid! 

- 16 januari 2016 – Galerie-bezoek bij Wim Levens en Karin Westra in hun Galerie Afrika aan 

de Waal in Tuil (aan de overkant van Zaltbommel). Aanvang 10.30 uur. ’s Morgens zal Wim 

een lezing houden over de Akan. Met deze volkeren voelt hij zich nog steeds verbonden, nadat hij 

begin tachtiger jaren onder de Ashanti had gewerkt. Na de lezing volgt een toelichting door 

‘Wilde Ganzen’. Na de lunch krijgen de galerie en de objecten alle aandacht. Ook bij deze 

bijeenkomst zijn belangstellende niet-leden welkom om kennis te maken met onze vereniging. 

Opgeven bij tribalekunstencultuur@gmail.com , daarna volgen nadere gegevens. 

- 20 maart ’16 – De Tribale Kunst-beurs van onze vereniging. Deze derde editie van onze beurs 

zal weer in Dordrecht plaatsvinden, zelfde lokatie. Een bezoek aan deze beurs is interessant 

zowel voor leden als voor belangstellenden, die zo kunnen kennismaken met onze vereniging. 

Leden-standhouders kunnen een tafel huren á € 25 . Indien de ruimte dit toelaat, kan ook 

geopteerd worden voor twee tafels. Nadere bijzonderheden volgen per speciale TribaleBeursMail. 

Info bij Dirk van Burgel dirkvb@xs4all.nl . 

- André heeft weer gezorgd voor een aantal mooie ‘Websels’, en 

- Net als in de vorige Footprints laten we in dit nummer weer een bijzonder voorwerp zien, dat 

opviel tijdens het Parcours des Mondes in september jl. Herkomst het Polchi Habe volk, Nigeria. 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Marchinus Hofkamp 

 
 

 
 
 

http://www.tribalekunstencultuur.org/
http://www.afrikaaandewaal.nl/
http://www.afrikaaandewaal.nl/
mailto:tribalekunstencultuur@gmail.com
mailto:dirkvb@xs4all.nl
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Externe Agenda 

Museale exposities 
- tm 29 nov'15            - Architectuur ABC, Haarlem - Twee werelden, één gedachte. Expositie over   
                                        aan Afrika aangepaste bouw en bouwwijzen van scholen, woningen e.d.  
                                        Ter gelegenheid van '20 jaar Dogon Onderwijs'. 

- tm 3 jan '16              - Museum Volkenkunde, Leiden - Draken & Dondervogels, bovenmenseliijke  
                                     rollen van dieren in allerlei culturen ('transformatie'). 
- tm 3 jan'16              - Museum Volkenkunde, Leiden - Grrr .... Machtige dieren wereldwijd.  
                                     familietentoonstelling, samenwerkingsproject met Rijksmuseum v.Oudheden 
- tm 3 jan '16              - Mu.ZEE, Oostende, Europese Spoken, Over beeldvorming van kunst uit  

                                        Afrika in de twintigste eeuw.                                                   
- tm 4 jan'16              - Museum Volkenkunde, Leiden - Bedevaart Mekka & Vroege foto's China 
- tm 10 jan'16            - De waranda, Kortrijk (België)- Culturele kennismaking met Mali (traditionele 
                                     Bogolan stoffen staan centraal ) 
- tm 17 jan'16            - Museum Volkenkunde, Leiden - Verbinding van Culturen: Peranakan,  
                                     Mensen met én Indische én Chinese wortels.   
                                                                     Deze en de vorige twee zijn zgn.'galerij-tentoonstellingen'. 
- tm 17 jan'16             - Musée du Quai Branly, Parijs - Esthétiques de l'Amour , voorwerpen en  
                                     cultuur uit de Amoer vallei in Oost-Siberië 
- tm 31 jan'16            - Musée du Quai Branly, Parijs – Sepik, Arts de Papouasie-Nouvelle-Guinee 
- tm 31 jan'16             - Museum Volkenkunde, Leiden - Suriname-Nederland, 40 jaar later  
-  tm 28 maart'16       - Afrikamuseum, Berg en Dal, Rhythm & Roots. Invloed uit Afrika op muziek 

   - tm 28 maart'16        - Wereldmuseum, Rotterdam - De Perzen 
- tm ?                         - Museum aan de Stroom, Antwerpen - 50 jr migratie Marokko & Turkije 
- tm 17 juli '16            - Musée Dapper, Parijs Chefs-dóevre d'Afrique , meesterstukken uit Afrika 
- 26 jan tm 23 okt '16 - Museé du Quai Branly, Parijs, Etrangement Humain. Relaties tussen mens 
                                     en ongebruikelijke voorwerpen 
- tot 2017                   - is het Afrika Museum in Tervuren gesloten wegens renovatie.      
- tot nader order zijn - Musea van het Verre Oosten te Brussel gesloten ‘om veiligheidsredenen’  
 
Lezingen en cursus-aanbod 
- 12 dec.   - A’dam, Studiedag 'Afrika, religie en ritueel', Trudeke Vuijck, Vrije Acad. 

   - 31 jan '16                - Berg en Dal Afrika Museum 11.00-1200 uur, Museum JeugdUniversiteit  
                                                                                        Hoe krachtig is een spijkerbeeld?   

 
  Veilingen 

- 2 dec'15              - Parijs, Sotheby, Afrika en Oceanië 
- 3 dec'15                 - Parijs, Christies, Art d'Afrique'et dÓcéanie 
- 4 & 5 dec'15            - Keulen, Lempertz, Asiatiaca en The Kolodotschko Collection of Nestsuke 
- 7 & 8 dec. '15       -Stuttgart, Nagel, Aziatische kunst 
- 8 dec '15               - Middelburg, Zeeuws Veilinghuis, Schilderijen uit voormalig Ned. Indië 
- 16 dec '16              - Parijs, Sotheby, Aziat. kunst & Oude schatten China - David Well collectie  

   - jan'16                    - Brussel, Lempertz, Afrika en Oceanië 
- 23 jan'16               - Brussel, Native, African and Oceanic Art 
- online veilingen via - eBay, Galerie Walu-Koller, Zeller(Afrika),Zeller(Asiatica). Catawiki wkl. 
 
Beurzen 
- 22 tm 29 nov'15      - Amsterdam, PAN Amsterdam, algemene kunstbeurs in de RAI 
- 20 tm 24 jan '16      - Brussel, Winter Bruneaf, Brussels Non European Art Fair  
- 23 tm 31 jan'16        - Brussel, Brafa, kunst en antiekbeurs 
 
Muziek, Dans en Performance 
- 26 nov'15             - Utrecht, RASA, Huun Huur Tu, legendarische keelzangers uit Siberië 
- 12 dec'15             - Utrecht, RASA, Dobet Gnahoré, zangeres uit Ivoorkust 
- 24 jan'16               - Den Haag, Nieuwe kerk, groep Kudsi Erguner met Ottomaanse muziek 
- 14 febr'16              - Den Haag, Nieuwe kerk, Chitose trio met auth. Japanse Gagaku muziek 
- elke zondag 10-12 uur - Leiden Museum Volkenkunde - Balinese Gamelan  
 
 

 

http://www.architectuurhaarlem.nl/exposities
http://levs.nl/actueel/levs-expositie-twee-werelden-een-gedachte
http://volkenkunde.nl/nl/news/verwacht-museum-volkenkunde
http://volkenkunde.nl/nl/news/verwacht-museum-volkenkunde
http://www.africamuseum.be/popupmuseum/expo/belgium/mu.zee_europeanghosts
http://volkenkunde.nl/galerijtentoonstellingen
https://www.warande.be/informatie/Midden_in_Mali/
http://volkenkunde.nl/galerijtentoonstellingen
http://www.quaibranly.fr/en/programmation/exhibitions/soon/esthetiques-de-lamour.html
http://www.quaibranly.fr/en/programmation/exhibitions/soon/sepik.html
http://www.volkenkunde.nl/nl/suriname-nederland-40-jaar-later
http://www.afrikamuseum.nl/nl/tentoonstelling/RhythmRoots
http://www.wereldmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/perzen.html
http://www.mas.be/Museum_MAS_NL/MASNL/Wat-is-er-te-zien/Wat-is-er-te-zien-Tentoonstellingen/Wat-is-er-te-zien-Tentoonstellingen-In-Antwerpen.html
http://www.dapper.fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/prochainement/persona.html
http://www.africamuseum.be/home
http://www.kmkg-mrah.be/nl/musea-van-het-verre-oosten
https://www.vrijeacademie.nl/5168/uitgebreid-zoeken/studiedag-afrika-religie-en-ritueel/
http://www.afrikamuseum.nl/
http://www.sothebys.com/en/auctions/2015/arts-afrique-oceanie-pf1518.html
http://www.christies.com/salelanding/index.aspx?intSaleID=25743
https://www.lempertz.com/nl/veilingen/veilingsdata.html
http://www.auction.de/
http://www.zeeuwsveilinghuis.eu/
http://www.sothebys.com/en/auctions.html
http://www.sothebys.com/en/auctions.html
https://www.lempertz.com/nl/veilingen/veilingsdata.html
http://www.native-auctions.com/
http://www.ebay.nl/
http://www.artauctions.ch/home/
http://www.zeller.de/de/katalog/auktion-122-september-2014/suche-im-auktionskatalog-nr-122-september-2014/kategorie/afrikanische-stammeskunst/
http://www.zeller.de/de/katalog/auktion-122-september-2014/suche-im-auktionskatalog-nr-122-september-2014/kategorie/asiatische-varia/
http://veiling.catawiki.nl/aziaticaveiling
http://www.pan.nl/
http://bruneaf.com/nl/accueil.html
http://www.brafa.be/DesktopDefault.aspx?tabid=1&lg=nl
http://www.rasa.nl/programma/event/Huun-Huur-Tu-1
http://www.rasa.nl/programma/
https://www.zuiderstrandtheater.nl/programma/Wereldmuziek/?gclid=Cj0KEQiAg7ayBRD8qqSGt-fj6uYBEiQAucjOwcaBDUZf9Lhx4n968ffHxbP2wWvVWTc52O-gBPbUuFIaAjbd8P8HAQ#modal=/programma/3160/Kudsi_Erguner/Ottomaanse_muziek/
https://www.zuiderstrandtheater.nl/programma/Wereldmuziek/Wereldmuziek/?p=2#modal=/programma/3170/Chitose_Trio/Japan_Triology/
http://volkenkunde.nl/nl/
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Verkoopexposities door leden 
- tm dec'15               - Rotterdam, Galerie 'African Art', expositie 'Ivoorkust', Tweede expositie ter  

                                        gelegenheid van het 25 jarig bestaan: alle weekends 13 tot 17 uur & afspraak. 
 
Nieuwsbrieven van Leden - Handelaars - stuur een email aan : - African Art te Rotterdam - De 
Buytensael te Arnhem - Becker Antiques te Amsterdam - Hoogenbosch te Gorredijk - 
Lemaire te Amsterdam - Zwartenkot Ethnographic Art Books te Leiden 
 
 

Benefiet activiteiten 
- tm 29 nov'15     - Architectuur ABC, Haarlem - Twee werelden, één gedachte. zie museale activ. 

 
  

Websels 
 

Dit keer kan je in Websels veel over de Maria Therersia thaler lezen, een munt die al bijna twee 
eeuwen een belangrijke rol speelde in de handel en als zilverbron in etnische sieraden in de Arabische 
wereld, Ethiopië, maar ook wel in andere delen van Afrika. 
 

Websels 1a 
 

 
Om snel op deze site te komen:  
                   via Google, vul in  Tschoegl money international PDF  en de eerste hit is de juiste site. 
 
Maria Theresia’s Thaler: A case of international money 
door Adrian E. Tschoegel 2001 
 
The Warton School of the University of Pennsylvania 
 
Pdf 462 pagina’s   
 

Websels 1b              
http://www.mtt.at.tf/      
 
Der Maria Theresien Taler 1780    
door Walter Hafner      
 
Een special voor deze munt opgezette website, met meerdere afdelingen (links). 
 

Websels 1 c 

http://tielens.free.fr/Numis/Thaler.html 

 
Coins of Colonial Africa 
Door F.Tielens en E.de Palmenaer 
 
Web-artikel van 3000 woorden, met daarin de nodige links. 

http://www.africanart.nl/
http://www.africanart.nl/
http://www.debuytensael.nl/
http://www.debuytensael.nl/
https://beckerantiques.com/african-art/
http://www.tribalart.nl/?mid=TRIBALE%20KUNST
http://www.gallery-lemaire.com/
http://www.ethnographicartbooks.com/NEW%20ARRIVALS.htm
http://www.architectuurhaarlem.nl/exposities
http://www.mtt.at.tf/
http://tielens.free.fr/Numis/Thaler.html
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Ethiopisch halskruis van Maria Theresia thaler       en                  sieraad uit Yemen 
 

 
 

sieraad uit Yemen, gemaakt van Maria Theresia thaler 
 
Rechts : Luba vrouw met vruchtbaarheids-amulet en  
              kralen-halssnoer.  
 

Websels 2: veel Luba 
http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll14/id/142535 

 
Luba religion and magic in custom and belief  
door W. F.P.  Burton 1961 

http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll14/id/142535


 5 

William F.P. Burton's history of the Luban tribe and an explanation of their tribal customs [230 pages]. 
Issued in the series: Musée royal de l'Afrique central, Tervuren, Belgique. Annales. Série in 8ᵒ. Sciences 
humaines, nᵒ 35 (Koninklijk Museum voor midden-Afrika, Tervuren, Belgie. Annalen, Reeks in 8ᵒ. 
Wetenschappen van de mens, nʳ 35). 
 
230 webpagina’s van gescande bladzijden. Is ook te downloaden. 
 

Websels 2b 

https://archive.org/details/lesbalubacongobe01colluoft  deel 1 
https://archive.org/details/lesbalubacongobe02coll         deel 2 

 
Les Baluba (Congo Belge).  
Door R.P.Colle, Avec une préface de Cyr. van Overbergh (1913)  
 
Pdf 518 pagina’s & 594 pagina’s 
 

Reacties, aanvullingen, commentaar of ideeën voor de rubriek WEBSELS  graag naar  

                          André Smit :  webselsfootprints@xs4all.nl  
 

RAMSJ - SIGNAAL – ramsj boeken over tribale kunst en cultuur 

Voor onze leden te vinden op de  ‘Leden-Pagina’s’. Deze maand betreft het 9 boektitels, met 
interessegebieden variërend van Oceanië en Indonesië tot Afrika, en van tribale kunst tot sieraden. 
We geven hierbij geen oordeel over de inhoud of kwaliteit van de boeken. 
Reacties of aanvullingen op de rubriek Ramsj-Signaal  naar André Smit :  webselsfootprints@xs4all.nl  
 

‘Bijzondere aspecten’– een Terugblik op het Parcours des Mondes. 

 

 

 
Ook nu weer een opmerkelijke object, gespot 
tijdens het Parcours des Mondes in september. 
 
Het hiernaast getoonde beeld stond in Galerie 
Kasuwa. Het is afkomstig van het Polchi Habe 
volk in Nigeria (Bauchi State) en is ca 60 cm 
hoog. Zelf had ik nog nooit van het Polchi Habe 
volk gehoord, en in C.F.Schädler kon ik het ook 
niet vinden (op Wikipedia wél).  
Ons lid Peter de Jeu trekt graag door minder 
bekende delen van Nigeria, en vond dus o.a. dit 
bijzondere dubbelbeeld. 
 
 
 
 
 
 
Een expositie / vernissage of benefietactiviteit 
kan voor de website te allen tijde aangemeld 
worden. Plaatsing van een kort bericht op de 
website en in Footprints is gratis. Het is aan de 
redactie om te bepalen of een bericht geschikt is 
of niet. Wil je zeker zijn van tijdige vermelding in 
'Footprints', dan dien je dit 6 weken tevoren bij 
ons op te geven. 
 

 
Mocht je geen belangstelling hebben voor deze Nieuwsbrief van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur, meld dat 

dan graag bij < HUgienusart@gmail.comUH > zodat we je kunnen uitschrijven uit ons bestand. 

https://archive.org/details/lesbalubacongobe01colluoft
https://archive.org/details/lesbalubacongobe02coll
mailto:webselsfootprints@xs4all.nl
mailto:webselsfootprints@xs4all.nl
http://www.tribalekunstencultuur.org/ramsj-signaal.html
mailto:webselsfootprints@xs4all.nl
mailto:webselsfootprints@xs4all.nl
mailto:gienusart@gmail.com

