
Nieuws uit de vereniging
Huisbezoek 21 oktober 2018
Zoals u per ledenmail al heeft kunnen lezen is het bestuur van onze vereniging van plan, bij
voldoende belangstelling, op zondag 21 oktober 2018 een huisbezoek te organiseren.
Het betreft een huisbezoek in Sint Agatha (bij Cuijk, Oost Brabant) bij ons lid Ursula
Voorhuis.
Ursula heeft een zéér uitgebreide collectie West-Afrikaanse kunst, die zij gedurende 58 jaar
verzameld heeft.
Deze verzameling geniet bekendheid bij menige verzamelaar in binnen- en buitenland.
Sommige leden zullen zich het geslaagde huisbezoek in 2012 bij haar nog herinneren. Dat we
nu opnieuw een huisbezoek organiseren heeft te maken met het feit dat het waarschijnlijk een
laatste kans is om haar verzameling in Nederland nog te kunnen bewonderen.

We willen het huisbezoek starten om 11.00 uur, rond 13.00 uur lunch, en daarna vervolg
huisbezoek.

Zoals gebruikelijk zenden wij aan de deelnemers van het huisbezoek een carpool/deelnemers
lijst met de laatste informatie.

Graag aanmelden op tribalekunstencultuur@gmail.com, voor 5 oktober 2018, zodat we enig
zicht hebben op het aantal deelnemers aan deze dag.
We hopen op veel belangstelling en een gezellige dag.

Voor in de agenda:
11 december 2018 bezoek aan Privémuseum van de familie Engels in Antwerpen. Nadere
berichtgeving volgt.

3 februari 2019 Algemene Ledenvergadering in Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in
Oudenbosch. Nadere berichtgeving volgt.

Footprints
nieuwsbrief van de

Vereniging TRIBALE KUNST en CULTUUR

Beste lezers,

De herfst is in aantocht. Het is weer tijd voor binnenactiviteiten. De TKC biedt een
huisbezoek en een collectiebezoek in Antwerpen. Kijk ook eens naar onze oproep voor foto's
en boeken in de rubriek "nieuws uit de vereniging". Heeft u nieuwtjes of berichten laat het
mij weten. Het is prettig al u expliciet vermeldt dat het in de Footprints geplaatst kan worden

de redacteur André Smit Footprints@xs4all.nl
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http://www.tribalekunstencultuur.org/


Naar een verenigingsbibliotheek
Het bestuur wil een bibliotheek samen stellen. Voor het samenstellen van het tijdschrift wordt

frequent gebruik gemaakt van boeken. Heel vaak worden daartoe boeken geleend maar we
willen nu toch tot een verenigingsbibliotheek komen, ook al zitten daar de nodige haken en
ogen aan. De Footprints redacteur heeft al een zeer groot aantal boeken en artikelen digitaal
opgeslagen en de bedoeling is om op termijn een register op auteur, titel en hopelijk meer

relevante gegevens te maken. Wij oriënteren ons op de mogelijkheden dit ook beschikbaar te
maken voor de leden.

Ook papieren boeken staan op het verlanglijstje en wij roepen u op om boeken die men dubbel
heeft aan de vereniging te schenken. Maar we denken ook aan legateren. We zullen het zeer op

prijs stellen als uw nazaten er weet van hebben wanneer u uw boeken in de toekomst op
enigerlei wijze wilt onderbrengen bij de vereniging.

Ook zijn wij nog op zoek naar een complete set van de VVE nieuwsbrieven. Deze is
uitgegeven van januari 1985 t/m 2007 (nrs 1 t/m 100). Daarna is er een digitale nieuwsbrief

gekomen.
Neem contact op met de secretaris, Guus van den Boogaard.

tribalekunstencultuur@gmail.com

Foto’s voor de website en het tijdschrift
De prachtige foto’s van Patrick Berben over Zuid Amerikaanse indianen sieren al meer dan

een jaar onze website.
Graag zouden wij andere foto’s plaatsen en roepen u daartoe op om foto’s te sturen naar

Footprints@xs4all.nl
Maar er is nog een andere reden om naar foto’s te vragen. Onze beeldredacteur doet voor elk

artikel in het tijdschrift vaak zeer veel moeite om geschikte afbeeldingen te vinden. De
redactie wil een beeldbank creëren waarop zoveel mogelijk foto’s staan van objecten uit de

verzameling van leden. Een beeldbank waaruit we kunnen putten voor het tijdschrift.
Het moet voor iedereen leuk zijn ‘zijn’ object te zien afgebeeld in het tijdschrift en daarom

roepen wij u op:
Stuur foto’s en bestanden met foto’s van uw objecten naar de beeldredacteur

2

Volg de TKC op Facebook en plaats eens een berichtje of een oproep;
https://www.facebook.com/tribalekunstencultuur/

                                                                                https://www.facebook.com/tribalekunstencultuur/


berichten van leden

Book Launch on 13 October 14.00 in Rijksmuseum Amsterdam

Ikat Textiles of the Indonesian Archipelago by Peter ten Hoopen will be launched at an
event organized by the Royal
Netherlands Asian Arts Society (KVVAK) in the auditorium of the Amsterdam
Rijksmuseum on 13 October
2018, starting at 14:00. The theme of the event is the collection of Asian art, such as ikat
textiles, seen both
in the historical and the contemporary context. Speakers include Steven G. Alpert and Prof.
Dr. Raymond
Corbey. The session concludes with a live interview of the author by Prof. Dr. Renée
Steenbergen, board
member of the KVVAK. All attendees are offered a book launch discount of 25%.

Please register your intent to attend at the KVVAK website: https://tinyurl.com/yajx5x9x
At 'Lidnummer' please enter your membership number if you have it, else '0000'
At 'Aantal personen' please enter with how many you will come.

Ikat Textiles of the Indonesian Archipelago
Peter ten Hoopen
Foreword by Steven G. Alpert
Published by University Museum and Art Gallery, University of Hong Kong
October 2018
Original hardcover, 602 pp, 448 ills.
9.25 x 12.25 in (23.5 x 31 cm)
ISBN 978-988-19024-7-4
USD125 (25% book launch discount)

Galerie Lemaire
Reguliersgracht 80
1017 LV Amsterdam
020-6237027/06-24905585
www.gallery-lemaire.com
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https://tinyurl.com/yajx5x9x
www.gallery-lemaire.com


Museale exposities

vanaf 3 maart '18 Wereldmuseum, Rotterdam - Ons verhaal, over de
ontstaansgeschiedenis van dit museum en de band met
Rotterdam

vanaf 28 sept '18 Tropenmuseum, Amsterdam, Cool Japan (was eerder in
Museum Volkenkunde Leiden)

vanaf 13 okt Afrikamuseum, Berg en Dal, Sieraden, Makers en Dragers (was
eerder in Volkenkundig Museum Leiden) I.v.m. renovatie is het
museum slechts gedeeltelijke te bezichtigen

vanaf 3 okt '18 Museum Volkenkunde, Leiden, Bali een paradijs op aarde
t/m 18 nov '18 Drents Museum, Assen, Iran, Bakermat van de Beschaving
t/m31 dec.'18 Musée Quai Branly, Parijs Madagascar, begrafenis sculpturen
tot jan '19 Tropenmuseum, Amsterdam, Fashion Cities in Afrika
t/m 21 jan '19 Museum Volkenkunde Leiden, "De Diamanten Bergen van

Korea"
22 sept t/m 3 febr '19 Stedelijk Museum, Schiedam, Overzichtstentoonstelling

Corneille en zijn wereld met o.a. Afrikaanse maskers
17 okt '18 t/m 14 febr '19 Museum Guimet, Parijs, Meiji, Splendeurs du Japon Impérial
t/m 3 febr'19 Nieuwe Kerk, Amsterdam, Het Leven van Boeddha, De Weg

Naar Nu.
t/m 24 maart '19 Jubelparkmuseum, Brussel, Inca Dress Code, Pracht en Praal

uit de Andes
t/m 30 juni '19 Museum Volkenkunde, Leiden, Schatten uit depot,

Indonesische Bronzen
t/m 7 juli 2019 Museum Volkenkunde, Leiden, Kritiek en Compassie, 17de

eeuwse Inca schrijver in de aandacht.
t/m 20 juni 2021 Museum Volkenkunde, Leiden, Australische Kunst
vanaf 9 dec. 2018 Afrika Museum in Tervuren gaat 9 december 2018 weer

open na de langdurige renovatie.

Lezingen en cursus-aanbod
Maandelijkse lezingen zie hier het Programma van de Vereniging voor Volkenkunde

Breda

Veilingen
18 t/m 20 sept'18 Middelburg, Zeeuws Veilinghuis, Aziatica
21 t/m 25 sept '18 Maastricht, DickHaut, Kunst- en Antiekveiling
10 okt '18 Parijs, Sotheby's, Coll. E. Pryze, L'art de vivre en Océanie
23 okt '18 Londen, Sotheby's, Art of the Middle East
24 okt '18 Londen, Sotheby's, Arts of the Islamic World
25 okt '18 Londen, Christie's, Art of the Islamic and Indian worlds
31 okt t/m 13 nov '18 Amsterdam, De Zwaan, Algemene Kunst en Antiekveiling,

4

Externe agenda,
De Externe Agenda vermeldt activiteiten die plaatsvinden buiten de Vereniging TKC. Het
betreft data en andere gegevens over museumexposities, symposia, lezingen, beurzen,
veilingen, galeries e.a. De redactie van de nieuwsbrief Footprints kan niet verantwoordelijk
gehouden worden voor de consequenties van eventuele foute vermeldingen. Via de hyperlinks
(klik op blauw) komt u op de hoofdwebsite van de betreffende musea en evenementen

https://www.wereldmuseum.nl/nl
https://www.tropenmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/cool-japan
https://www.afrikamuseum.nl/nl/zien-en-doen-in-het-afrikamuseum/tentoonstellingen/sieraden-makers-dragers
https://www.volkenkunde.nl/nl?gclid=EAIaIQobChMIutrdgPnQ3QIVyZAYCh0P1QAnEAAYASAAEgIHX_D_BwE
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/iran-bakermat-van-de-beschaving
http://www.quaibranly.fr/fr/
https://www.tropenmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/fashion-cities-africa
https://www.volkenkunde.nl/nl/zien-en-doen-in-museum-volkenkunde/tentoonstellingen/diamanten-bergen-van-korea
http://stedelijkmuseumschiedam.nl/nl/tentoonstellingen/verwacht
http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/inca-dress-code
https://www.nieuwekerk.nl/tentoonstellingen/het-leven-van-boeddha-de-weg-naar-nu/
http://www.kmkg-mrah.be/nl/node/4471
https://www.volkenkunde.nl/
http://www.volkenkundebreda.nl/
https://www.zeeuwsveilinghuis.eu/agenda.php
https://www.veilingmaastricht.nl/
http://www.sothebys.com/en/auctions.html
https://www.christies.com/
http://www.dezwaan.nl/


kijkdagen 25 t/m 28 okt
5 nov '18 Amsterdam, veilinghuis AAG, Asian Art
6 nov '18 Londen, Christie's, Chinees keramiek en kunstwerken
7 nov '18 Londen, Sotheby's, belangrijke Chinese Kunst
15 nov '18 Parijs, Christie's, Japan
4-dec '18 Zürich, Köller, Asiatica
7 dec '18 Keulen, Lempertz, China,Tibet, Nepal
8 dec '18 Keulen, Lempertz, India, Zuid-Oost Azië, Japan
7 t/m 10 dec '18 Maastricht, DickHaut, Kunst- en Antiekveiling
12 dec.'18 Parijs, Christie's, Kunst uit Azië
12 dec '18 Parijs, Sotheby's, Kunst uit Afrika en Oceanië
27 jan '19 Brussel, Native, Tribal Art e.a.
30 jan '19 Keulen, Lempertz, Arts of Africa, the Pacific and the America's

online veilingen via eBay; Galerie Walu-Koller; Zeller(Afrika); Zeller(Aziatica);
Catawiki wekelijks en de veilingen door Tribal Art Magazine

TIP: Kijk ook eens op About Africa & de rest of the world voor allerlei veilingen en
tentoonstellingen.

Beurzen
29-30 sept '18 Amsterdam, The Tribal Jewelry & Textiles Fair
27-28 okt '18 Nieuwegein, Verzamelend Nederland, algemene verzamelaars

beurs
26-28 okt '18 Amsterdam, Tribal Art Fair
17-18 nov '18 Utrecht, VerzamelaarsJaarbeurs
18-25 nov '18 Amsterdam, PAN, beurs voor kunst, antiek en design
22-25 nov '18 Keulen, COFA (Cologna Fine Art) complete kunstbeurs (incl

etnografica)
26-3 febr '19 Brussel, BRAFA, kunst- en antiekbeurs
16-24 maart '19 Maastricht, TEFAF, kunst- en antiekbeurs

Nieuwsbrieven van Leden / Handelaars
om de nieuwsbrief te mogen ontvangen stuur je een email aan :
African Art te Rotterdam
Becker Antiques te Amsterdam
Hoogenbosch te Gorredijk
Toguna African Art & Crafts te Amersfoort

Duitse zustervereniging: zie de websites: http://www.kunst-und-kontext.de en
http://www.freunde-afrikanischer-kultur.de

Speciale expositie van lid/handelaar
Kathy van der Pas en Steven van de Raadt, African Art, expositie objecten uit West Afrika.

Italiaander Galleries
Na 50 jaar handel in Tribale Kunst in zaken op de Herengracht en Leidsestraat in
Amsterdam, East 57th street in New York en tenslotte op de Prinsengracht 526 in
Amsterdam zal Italiaander Galleries rond de jaarwisseling haar activiteiten beëindigen.
Ten afscheid vindt op zondag 7 oktober van 14 – 17 uur een laatste “open huis” plaats,
waarbij kortingen van 50% en hoger van kracht zullen zijn.
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https://www.christies.com/
https://www.christies.com/
http://www.veilinghuisaag.com/auction/calendar
http://www.sothebys.com/en/auctions.html
https://www.christies.com/calendar/?scids=22%7C5&locations=28%7C36%7C45
https://www.kollerauktionen.ch/de/auctioncalendar.htm
https://www.lempertz.com/nl/veilingen/veilingsdata.html
https://www.veilingmaastricht.nl/ViewPage/Veilingdata/
http://www.sothebys.com/en/auctions.html
https://www.native-auctions.com/sale/22-tribal-art-modern-art-and-th-century-furniture
https://www.lempertz.com/nl/veilingen/veilingsdata.html
https://www.ebay.nl/
www.zeller.de/
https://walu.ch/en/home/
https://www.catawiki.nl
https://www.about-africa.de/
http://www.amsterdamjewelryfair.nl/
http://www.verzamelendnederland.nl/site/
http://tribalartfair.nl/
https://www.verzamelaarsjaarbeurs.nl/nl-NL/Welkom.aspx
www.pan.nl/
http://www.colognefineart.de/Cologne-Fine-Art/index.php
http://www.brafa.art/dates-opening-hours-nl
https://www.tefaf.com/fairs/tefaf-maastricht
http://www.kunst-und-kontext.de/
http://www.freunde-afrikanischer-kultur.de/
http://www.africanart.nl/
https://beckerantiques.com/african-art/
http://www.galeriehoogenbosch.nl/?mid=TRIBALE%2520KUNST
http://www.toguna-art.com/


Dan Artistst, Eberhard Fischer. Zürich 2014.
23 x 30 cm, 144 S., 22 farb. und 129 s/w-Abb., geb., mit DVD.
1960 hatte Eberhard Fischer Gelegenheit, seinen Vater, den Kunstethnologen Hans
Himmelheber, auf einer großen Westafrika-Expedition zu begleiten. Eigentlich sollte er nur
die Maskenschnitzer des Dan-Volkes bei ihrer Arbeit und ihr Auftreten bei Festen filmen.
Doch die starken Bildhauerpersönlichkeiten beeindruckten den jungen Mann so sehr, dass er
begann, auch ihre Lebensgeschichten aufzuzeichnen. Er dokumentierte ausführlich die
künstlerische Arbeitsweise und sammelte ihre Werke. Eine DVD mit den historischen
Filmaufnahmen der Künstler bei der Arbeit ergänzt das Buch. (Text engl.)
Van € 48,00 nu € 9,95

Afrikanische Meister. Kunst der Elfenbeinküste.
Hg. Eberhard Fischer. Katalogbuch Zürich 2014.
24,5 x 28 cm, 350 Seiten, 250 farb. Abb., geb.
Afrikanische Meister - Kunst der Elfenbeinküste vermittelt erstmals einen Überblick über die
wichtigsten Meister der Elfenbeinküste sowie der benachbarten Länder und setzt einen
Meilenstein in deren Erforschung. International renommierte Experten besprechen die
OEuvres traditioneller Meisterschnitzer der Guro, Senufo, Dan, Baule, Lobi und der
Lagunenvölker und schlagen die Brücke zu modernen und zeitgenössischen Künstlern aus
der Elfenbeinküste. Der Band zeigt über zweihundert der weltweit schönsten Kunstwerke aus
Museen und Privatsammlungen, darunter viele Werke aus der renommierten Sammlung des
Museums Rietberg Zürich.
van € 38,00 nu € 14,95

boeken over tribale kunst en cultuur
een keuze uit het nieuwe en bijna nieuwe aanbod van boekhandelaren uit Nederland

(Premsela, Zwartenkot, Roelants, Parimar en Steven Sterk) en daarbuiten
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Central Nigeria Unmasked. Arts of the Benue River Valley.
Von Marla C. Berns, Richard Fardon. Los Angeles 2011.
23 x 30 cm, 608 S., zahlr. Abb., pb.
. Dieses Buch vereint figurative Holzskulpturen und Keramikgefäße, Masken und kunstvolle
Bronze- und Eisenornamente aus öffentlichen und privaten Sammlungen in Europa und den
Vereinigten Staaten, die als Beispiele für wichtige Typologien in der Region ausgewählt
wurden, sowie zahlreiche historische Fotografien. Diese Objekte sprechen uns nicht nur durch
ihre hervorragenden formalen Qualitäten an, sondern auch durch die Umstände ihrer
Verwurzelung in einer turbulenten Vergangenheit, die zwischen Krieg und Kolonialisierung
liegt. (Text engl.) Van € 75,00 nu € 25,00.
Bovenstaande boeken bij: Frölich und Kaufmann

Maskers en beelden uit Ivoorkust De kunstenaars ontdekt
In ‘Maskers en beelden uit Ivoorkust’ worden ruim honderd houten beelden en maskers uit
Ivoorkust gepresenteerd, die zijn gemaakt tussen circa 1850 en 2013. Het zijn objecten met een
religieuze of cultusfunctie van zes volken uit Ivoorkust of net daarbuiten. Na meer dan dertig
jaar intensieve studie heeft een team van experts de maskers en beelden kunnen toeschrijven
aan individuele kunstenaars. Ook zijn regionale verschillen in stijl en esthetische opvattingen
zorgvuldig geanalyseerd.
€ 7,90 Ramsj Steven Sterk https://ramsj.nl/
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 https://ramsj.nl/
https://www.froelichundkaufmann.de/


Websel African Art Frank Willet
Pdf 276 pagina’s
http://muhomor.net/books/African-Art-Frank-Willett.pdf

Websel ; tabakspijpen Kameroen
Tobacco Pipes of Cameroon: Materials, Techniques & Traditions Ethan Miller, August 2017
https://mathersmuseum.indiana.edu/doc/ethan-miller-essay.pdf
pdf 7 pagina’s

Websel: New Guinea 1967
New Guinea art in the collection of the Museum of Primitive Art 1967
http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p16028coll15/id/2168/rec/39
Pdf 156 pagina’s 132 zwart wit illustraties

WEBSELS
aanbevolen websites over tribale kunst en aanverwante zaken
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http://muhomor.net/books/African-Art-Frank-Willett.pdf
https://mathersmuseum.indiana.edu/doc/ethan-miller-essay.pdf
http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p16028coll15/id/2168/rec/39


Websel: Crocodile and cassowary
pdf 116 pagina’s
http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p16028coll15/id/2667/rec/28
digital collections MET New York 1971

Websel: Massim
Art of the Massim area Douglas Newton
http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p16028coll15/id/2667/rec/1
pdf 52 pagina’s

Footprints is de nieuwsbrief van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur en wordt 11 keer
per jaar aan de leden verzonden. De vereniging is ingeschreven bij de KvK nummer
68755104 Niet-leden kunnen een half jaar een gratis abonnement op deze nieuwsbrief
ontvangen door een mail te sturen naar tribalekunstencultuur@gmail.com
Voor €35,00 per jaar bent je lid en ontvang je ook ons kwartaalblad.
http://www.tribalekunstencultuur.org/lidmaatschap.html
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http://www.tribalekunstencultuur.org/lidmaatschap.html
http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p16028coll15/id/2667/rec/28
http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p16028coll15/id/2667/rec/1
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