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De vriendenvereniging van museum Nusantara
Informatie: www.verreculturendelft.nl E-mail: postmaster@verreculturendelft.nl
Secretariaat: Wielengahof 52, 2625 LK Delft, tel. 015-256760

Beste Leden,
Wij nodigen u uit voor een busexcursie van een hele dag op woensdag 11 april naar het Afrika Museum,
Postweg 6, Berg en Dal (bij Nijmegen), www.afrikamuseum.nl. In samenwerking met het museum hebben wij
een bijzonder mooi programma voor u kunnen samenstellen.
Programma:
9.15 uur stipt: Vertrek vanaf het nieuwe busstation aan de achterzijde van Station Delft (daarnaast is een
groot parkeerterrein voor auto’s: zie parkeerterrein P6 op onderstaande plattegrond).
10.45–11.30 uur Ontvangst in het Afrika Museum met koffie, thee en bananencake.
11.30-13.00 uur: Rondleiding in het museum & langs de zo juist geopende tentoonstelling
“Goddelijk en Griezelig. Het geheim van de slang”.
13.00-14.00 uur: Afrikaans lunchbuffet bestaande uit:
 Pindasoep.
 Salade van groente en knoffel: Gegrilde groente op smaak gebracht met zwarte knoflookdressing.
 Charlaka: Gebakken kipfilet met pikante saus van paprika, geserveerd met witte rijst
 Warme pie: Pasteitje gevuld met Zuid-Afrikaanse bobotie.
 Melk en karnemelk.
 14.00-15.00 uur: Lezing door Wouter Welling *) over hedendaagse Afrikaanse kunst en nietwesterse kunst met Afrikaanse roots.
15.00-16.30 uur: Gelegenheid om op eigen gelegenheid het museum te bezoeken.
Let op: de capaciteit van de bus en het restaurant is beperkt. Reserveren doet u door voor 26 maart
het bedrag voor de excursie (€ 39,00 per persoon voor leden, alle overigen € 45,00 per persoon) over te
maken naar Rekening: 3010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft onder vermelding van
“Excursie Afrikamuseum” en uw telefoonnummer!
Leden van buiten de regio, die met eigen vervoer*) willen gaan krijgen een korting van € 14 per persoon,
maar dienen ook op bovenstaande wijze te reserveren.
Mochten we te veel aanmeldingen krijgen, dan geldt de datum van de overschrijving en krijgen de late
inschrijvers tijdig bericht en hun bijdrage teruggestort.
*) Het Afrika Museum is sinds kort goed bereikbaar per openbaar vervoer vanaf station Nijmegen (er is
een bushalte voor de ingang).
*) Sinds 2004 is Wouter Welling als conservator hedendaagse kunst werkzaam bij het Afrika Museum. Hij is
daarmee de eerste conservator hedendaagse kunst in een Nederlands volkenkundig museum. “Niet
westerse kunst is een soort voedingsbron voor mij”, vertelt hij, “die vind ik niet altijd in westerse kunst”. In het
voorjaar van 2006 opende het vernieuwde museumgebouw met de tentoonstelling ‘Hedendaagse kunst – de
Collectie Valk en verder’. Welling: “De collectie Valk eindigt met de werken van de Cubaanse kunstenaar
Santiago Rodríguez Olazábal. Daarmee begon mijn interesse voor kunst uit de Afrikaanse diaspora. Kunst
die voortkomt uit Afrikaanse tradities”. Hij reisde voor het museum naar Cuba, Haïti en de Verenigde Staten
en maakte kennis met verschillende kunstenaars en hun werk. Deze reis leverde veel inspiratie en input op
voor de tentoonstelling ‘Roots & More – De reis van de geesten’. Bruiklenen werden uit deze landen gehaald
en ook kon het museum enkele fraaie aankopen doen. “De volgende stap in het exposeren van
hedendaagse kunst in het Afrika Museum is het intercultureel presenteren van Afrikaanse kunst. Laten zien
dat de onderwerpen die daarin aan bod komen wereldwijd zijn”. Wouter bereidt momenteel de

tentoonstelling voor over ‘de slang’, die wij 11 april kan bezoeken. Op de vraag wat hij voor het museum zou
aankopen als geld geen rol zou spelen antwoordt hij lachend: “Ik zou beslist een werk van Jean- Michel
Basquiat aankopen. Dit is een Amerikaanse kunstenaar met een half Haïtiaanse achtergrond, die in de jaren
’80 een rijzende ster in New York was. Basquiat werkte onder meer samen met Andy Warhol. Hij verwerkt
Afrikaanse voodoo elementen in zijn werken, die voor de leek niet als zodanig herkenbaar zijn. Maar ze laten
wel zijn ‘roots’ zien. Deze werken koop je niet onder het miljoen, dus als een van de Vrienden van het Afrika
museum zich geroepen voelt….”
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Figuur 1: De poster van de tentoonstelling “Goddelijk en Griezelig. Het geheim van de slang”.
Figuur 2: Dogon gebouw, onderdeel van de buitententoonstelling met Afrikaanse architectuur.
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