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   Footprints    
     

gratis  NIEUWSBRIEF van de 

Vereniging TRIBALE KUNST en CULTUUR 
 

2016  NUMMER 3                                                                      18 maart 

             <  HUwww.tribalekunstencultuur.org UH  > 

In deze Footprints :   
- Abonnees, die het maartnummer van TK&C niet ontvangen hebben: meld het nu. 

- 20 maart = Overmorgen: onze Verzamelaarsbeurs Etnografica in Dordrecht. 

- 5 juni : Huisbezoek in de omgeving van Dordrecht  

- De geactualiseerde Externe Agenda van onze website vind je weer in deze Footprints – en  

- André heeft weer Websels voor ons en een aantal Ramsj boeken. 

 

 

Beste mensen,  

- 20 maart – Iedereen is Overmorgen welkom op de Verzamelaarsbeurs Etnografica van  onze 

vereniging. Met 28 standhouders zijn alle beschikbare standplaatsen bezet, waarmee de derde  

editie van deze beurs nu al een succes is. Dordrecht als plek, waar objecten en verzamelaars  

elkaar ontmoeten, maar zeker ook een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van tribale kunst 

onderling. Ook een goede gelegenheid voor niet-leden om kennis te maken met onze vereniging.  

- Iets dat gemakkelijk afbreuk kan doen aan de sfeer bij allerlei bijeenkomsten is een verhitte 

discussie over “Echt of niet-echt”. Discussies zijn waardevol als ze constructief zijn. Argumenten 

daarvoor kun je vinden in het artikel “Echt of niet-echt” (deel 5a & 5b) in TK&C, dat hier te 

lezen is, en via de pagina ‘Grondbeginselen’ op onze website. 

- 5 juni Huisbezoek in omgeving Dordrecht – onze gastheer heeft een gevarieerde collectie.           

Je kunt je opgeven hiervoor bij tribalekunstencultuur@gmail.com  

- Eind deze maand ontvangen onze leden weer de halfjaarlijkse update van de ledenlijst, welke 

inmiddels 150 leden/abonnees telt. 

- André heeft weer gezorgd voor een aantal mooie ‘Websels’, en voor nieuwe Ramsj boeken. 

 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Marchinus Hofkamp 

 
 

Externe Agenda 

Museale exposities   
- tm 28 maart '16     - Afrikamuseum, Berg & Dal, Rhythm & Roots Afrika muziekgeschiedenis 
- tm 28 maart '16   - Wereldmuseum, Rotterdam - De Perzen 
- tm 3 april '16         - Verzetsmuseum, Amsterdam - Koloniale oorlog 1945-1949,  
                                      Gewenst en ongewenst beeld 
- tm 17 april '16      -  Museum aan de stroom, Antwerpen, BodyArt in de brede zin vh woord 
- tm 24 april '16        - De Warandapoort ,Tervuren & de band met Museum voor Midden-Afrika 
- tm 1 mei '16           - Missiemuseum, Steyl - Afrika & Limburg, selectie collecties  Cadier en  
                                      Keer & van 2 verzamelaars: hals-, arm- en enkelbanden & goudgewichtjes 
- tm 15 mei '16       - Musée du Quai Branly, Parijs, Chamanes et divinités de L'equateur  
                                      Precolombien 
- tm 16 mei '16           - Leder- & Schoenenmuseum, Waalwijk, Huid als communicatiemiddel 

http://www.tribalekunstencultuur.org/
http://www.tribalekunstencultuur.org/verzamelaarsbeurs-etnografica.html
http://www.tribalekunstencultuur.org/verzamelaarsbeurs-etnografica.html
http://www.tribalekunstencultuur.org/echt-of-niet-echt.html
mailto:tribalekunstencultuur@gmail.com
http://www.afrikamuseum.nl/nl/tentoonstelling/RhythmRoots
http://www.wereldmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/perzen.html
https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/exposities/de-koloniale-oorlog-1945-1949-gewenst-en-ongewenst-beeld
http://www.mas.be/min.net?id=3080206
http://www.africamuseum.be/popupmuseum/expo/expo_touristtervuren/
http://www.quaibranly.fr/
http://www.schoenenmuseum.nl/home/156-nieuws/museum-nieuws/598-nieuwe-expo-de-huid-als-communicatiemiddel
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- tm 21 mei '16      - Allard Piersonmuseum, Amsterdam, Pop Up expo van DWDD, Japan. 
                                      Paulien Cornelisse liet zich inspireren door stukken uit museum-depots 
- tm  mei '16             - Museum Volkenkunde, Leiden, Verbinding van Culturen: Chinezen uit  
                                      Indonesië in Nederland, tentoonstelling met uniek erfgoed. 
- tm 17 juli '16           - Musée Dapper, Parijs Chefs-dóevre d'Afrique , meesterstukken uit Afrika 
- tm 14 aug '16         - Museum Volkenkunde - Leiden, De Boeddha, Het verhaal er achter  
- tm 4 september '16 -Drents Museum, Assen, Maya's -Heersers van het Regenwoud 
- tm 23 okt '16            - Museé du Quai Branly, Parijs, Etrangement Humain. Relaties tussen  
                                      de mens en ongebruikelijke voorwerpen 
- van 29 april 16 tm 8 jan'17 - Wereld Museum, Rotterdam - Afrika 010, Afrikaanse kunst in R’dam 
- 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 
20 maart '16       - Amsterdam, Tropenmuseum - 65 jaar Molukkers in Nederland – activiteiten 
 
Veilingen 
- 18-28 maart '16       - Brussel, World Arts Auctions (WAA), Tribale kunstveiling 
- 22 mrt - 5 april '16   - Amsterdam, De Zwaan, Kunst- en Antiekveiling,17 tm 20 mrt kijkdg. 
- 23 maart '16            - Middelburg, Zeeuws Veilinghuis, Aziatica 
- 23 maart, 8 april, 21 juni - Parijs, Drouot, Art tribal 
- 28 mei '16               - Münster, Zemanek, Tribal Art Auction. 
- 31 mei '16               - Zürich, Köller, Asiatica, China, Nepal, Tibet 
- 6 juni '16             - Zürich, Köller, Asiatica: China, Tibet, Nepal 
- 7 juni '16              - Zürich, Köller, Asiatica: Japan. India, Zuid-Oost Azië 
- 11-21 juni '16        - Brussel, World Arts Auctions (WAA), Tribale kunstveiling. 
- 17-18 juni '16           - Stuttgart, Nagel, Aziatische kunstveiling 
- 23 juni '16                - Parijs, Sotheby, Arts d'Asie 
- online veilingen via - eBay; Galerie Walu-Koller; Zeller(Afrika); Zeller(Asiatica); Catawiki  
                                      wekelijks; en de veiling door Tribal Art Magazine 
 
Beurzen 
- 11-20 mrt '16        - Maastricht Tefaf , Kunstbeurs 
- 20 maart '16           - Dordrecht, Verzamelaarsbeurs Etnografica van onze vereniging. 
- 19&20 maart '16      - Nieuwegein, Verzamelend Nederland, verzamel- en curiosamarkt 
- 2&3 april '16          - Wilrijk/Antwerpen, Fair 2016, Tribale Kunst & Etnografica Beurs 
 - 16-17 april '16        - Utrecht, VerzamelJaarbeurs- verzamel- en curiosamarkt 
 - 1 mei '16                 - Grevenbroich (Dtsl) Schloss Huelchrath, Afrikaanse kunstbeurs. 
 - 8-12 juni '16            - Brussel, BRUNEAF, Etnografiebeurs, samen met de BAAF en  
 - 6-11 sept '16   - Parijs, Parcours des Mondes, ca 80 Tribal Art galleries open in St Germain 
 
Muziek, Dans en Performance 
- 25 maart '16      - Utrecht, RASA, Tal National - bluesy gitaarmuziek uit Niger (zie ook 'culinair') 
- 3 april '16           - Den Haag, Zuiderstrandtheater, Koerdische muziek, C.Fatah & S.Perwer 
- tm begin mei '16   - treden op veel plaatsen in Nederland op The African Mamas - Zd Afrikaanse 
                                      groep, bekend door Paul Simon. Niet echt authentiek, maar heel herkenbaar 
- 14 tm 16 mei '16    - Nijmegen, Musicmeeting, wereldmuziek festival 
- 27 mei '16            - Den Haag, Nieuwe Kerk, Indiase fluitist Pandit Hariprasad Chaurasia 
- 24 juni '16                - Amsterdam, Bimhuis, Pandit Vishwa Mohan Bhatt op de India'se slide-guitar 
- 25 en 26 juni '16     - Tilburg, Festival Mundial, wereldmuziek en wereldmarkt 
- 2&3 juli'16                - Hertme,  Afrika festival Hertme, wereldmuziek en wereldmarkt.     
- elke zondag 10-12 uur - Leiden Museum Volkenkunde - Balinese Gamelan  
- elke 1e & 4e zondag vd maand, 12 - 13u.- Leiden Museum Volkenkunde - Japanse fluit  
 
Nieuwsbrieven van Leden - Handelaars - stuur een email aan : 
- African Art  Rotterdam  - De Buytensael Arnhem - Becker Antiques Amsterdam - 
Hoogenbosch Gorredijk - Lemaire  Amsterdam - Zwartenkot Ethnographic Art Books Leiden 

                 

 

http://www.allardpiersonmuseum.nl/tentoonstellingen/tentoonstellingen.html
https://volkenkunde.nl/nl/verbinding-van-culturen
http://www.dapper.fr/
http://www.volkenkunde.nl/
http://www.drentsmuseum.nl/
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/prochainement/persona.html
https://www.wereldmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/afrika010.html?utm_medium=email&utm_campaign=Wereldmuseum+nieuwsbrief+december+2015&utm_source=YMLP&utm_term=website
http://www.africamuseum.be/home
http://www.kmkg-mrah.be/nl/musea-van-het-verre-oosten
https://tropenmuseum.nl/nl/event-65-jaar-Molukkers-in-Nederland
http://www.worldartsauctions.com/
http://www.dezwaan.nl/
http://www.zeeuwsveilinghuis.eu/
http://ndubreuil@pba-auctions.com
http://www.tribal-art-auktion.de/en/auctions/
http://www.kollerauktionen.ch/en/Auktionen/Auktionskalender.asp
https://www.kollerauktionen.ch/de/auctioncalendar.htm
https://www.kollerauktionen.ch/de/auctioncalendar.htm
http://www.worldartsauctions.com/
http://www.auction.de/
http://www.sothebys.com/en/auctions.html
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.worldartsauctions.com/bin/site/render.cgi?id=0074928_home
http://www.tefaf.com/DesktopDefault.aspx?tabid=1
http://www.tribalekunstencultuur.org/verzamelaarsbeurs-etnografica.html
http://www.verzamelendnederland.nl/site/
http://www.tribalartsfair.com/
http://www.verzamelaarsjaarbeurs.nl/
http://www.schlosshuelchrath.com/events-maerkte-feste/afrikamaerkte.html
http://bruneaf.com/
http://www.parcours-des-mondes.com/
http://www.rasa.nl/programma/event/Tal-National
https://www.zuiderstrandtheater.nl/programma/Wereldmuziek/?gclid=Cj0KEQjw5Z63BRCLqqLtpc6dk7gBEiQA0OuhsH8ohYh68F8aisyOXQ4V_0wLx29WBDP5IVUrDQ_UrHwaAvL38P8HAQ#modal=/programma/3397/Sivan_Perwer_Chopy_Fatah/Koerdische_muziek_poezie_dans_en_cuisine/
http://www.wereldtheater.com/shows/bookings/1516-african_mamas
http://www.musicmeeting.nl/nl
https://www.zuiderstrandtheater.nl/programma/Wereldmuziek/?gclid=Cj0KEQjw5Z63BRCLqqLtpc6dk7gBEiQA0OuhsH8ohYh68F8aisyOXQ4V_0wLx29WBDP5IVUrDQ_UrHwaAvL38P8HAQ#modal=/programma/3401/Pandit_Hariprasad_Chaurasia_/Een_zoektocht_naar_liefde_vrede_harmonie/
http://bimhuis.nl/concerten/pandit-vishwa-mohan-bhatt
http://www.festivalmundial.nl/
http://www.afrikafestivalhertme.nl/
http://volkenkunde.nl/nl/
http://volkenkunde.nl/nl/
http://www.africanart.nl/
http://www.debuytensael.nl/
https://beckerantiques.com/african-art/
http://www.gallery-lemaire.com/
http://www.ethnographicartbooks.com/NEW%20ARRIVALS.htm
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               Websels 
Websels 1:  Kota (Gabon) 
 

 

 

 
http://jacqver.pagesperso-
orange.fr/texte/art/kota/kota-a.htm 
 

Réflexions sur 1'art funéraire Kota in 
Arts d'Afrique Noire n°122 
Gérard Delorme 
 
Ondere andere de groepering van Kota 
figuren 
 
14 Doorbladerbare webbladzijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links : 
Groupe 3, Style A :  
« Coiffe Latérale Arronde » (38%) 
 
 
Evolution enveloppante du croissant 
dans le style 3 

 

Websels 2: Cook Islands      http://collections.tepapa.govt.nz/publication/3169 

 

Rediscovering the collection:  
Cook Islands material culture in the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa: Tuhinga 21  

Hutton, Grace; Akeli, Safua; Mallon, Sean 

Artefacts from the Cook Islands have been collected since the Museum of New Zealand Te 
Papa Tongarewa (Te Papa) opened in 1865 as the Colonial Museum. In this article we provide 
a historical overview of the Cook Islands collection at Te Papa. We discuss the strengths and 
weaknesses of the collection, review some of the factors influencing its growth, and consider 
the possibilities for future collection development. This article is an output of a survey of the 
Cook Islands collection carried out between 2007 and 2009. 

http://jacqver.pagesperso-orange.fr/texte/art/kota/kota-a.htm
http://jacqver.pagesperso-orange.fr/texte/art/kota/kota-a.htm
http://collections.tepapa.govt.nz/publication/3169


 4 

 

 

 

Websels 2 - vervolg 

Ceremoniële quilt, Cook Islands 1960 

Artist Tuainecore Tara’are 

2680 x 2280 mm  

 

  

    

 

 

Websels 3 : Cornette de Saint Cyr 
 
www.aaoarts.com/20140409_1_BD.pdf 
 

catalogus veiling Cornette de Saint Cyr Paris 
2014 
 
veel Lega 
 
52 pagina’s PDF 

 

 
RAMSJ signaal 

ramsj boeken over tribale kunst en cultuur 
 
Zie voor uitgebreide beschrijving en boekhandelaar de ‘Leden-Pagina’s’.  
We geven hierbij geen oordeel over de inhoud of kwaliteit van de boeken. 
Reacties of aanvullingen op Ramsj-Signaal s.v.p. naar André Smit : webselsfootprints@xs4all.nl 
 

http://www.aaoarts.com/20140409_1_BD.pdf
mailto:webselsfootprints@xs4all.nl
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Lega ethiek en schoonheid in het hart van Afrika 

Daniel P. Biebuyck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergeten blanke stammen 

Riccardo Orizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De varende nomaden van Zuidoost-Azie 

Sebastian Hope 

 
 
 
 

 
 
 
   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 vermel- 
   ding 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, beantwoord dan s.v.p. deze Footprints-mail met het verzoek tot uitschrijving uit de 
verzendlijst. 
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