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Vrijdag 29 oktober 14.00 
Lezing door Dr. de Bock 
conservator Wereldmuseum, 
Rotterdam 
Inleiding op de tentoonstelling 
Inca's, Capac Hucha, 
Wereldmuseum Rotterdam 
 
In het Wereldmuseum is een 
bijzonder succesvolle tentoonstelling 
te zien over het onderwerp 
mensenoffers in de Andes, onder de 
titel Inca's, Capac Hucha. 
Dr. de Bock, de conservator, zal aan 
de hand van kunstvoorwerpen en 
recente opgravingen een uitleg geven waarom mensenoffers werden uitgevoerd. De 
Inca's offerden kinderen terwijl de Mochecultuur krijgers offerden. In detail zal de 
iconografie geanalyseerd worden van de kunstvoorwerpen waarop de offerrituelen 
staan afgebeeld en die ook in de tentoonstelling te zien zijn. 
 
De tentoonstelling loopt t/m 14 november en is ook in de avond te bezoeken tot 
20.00 uur. 
Wereldmuseum, Willemskade 25, Rotterdam, www.wereldmuseum.nl 
 
 

Zaterdag 30 oktober  13.00 
Boekpresentatie door de auteur Tony Jorissen 

De Lunda en de Tshokwe van Shaba 

 

Wie kent niet Katanga, het huidige Shaba, met zijn 

kopermijnen en Union Minière in het centrum van deze 

provincie gelegen? Veel minder gekend is West-Shaba, 

een eentonige vlakte waar niet veel te rapen viel. Lange 

tijd bleef het een witte vlek op de Congo-kaart waarop 

slechts geleidelijk aan Dilolo, Sandoa, Kanzenze en 

Katanga als plaatsnamen verschenen. 

Nochtans ontstond in deze savanne het grote Lunda-rijk 

dat zich uitstrekte tot diep in Zambia en Angola, en dat op 

het einde van de 19de eeuw bijna van de kaart geveegd 

werd door de Tshokwe. 

 

Dit boek, waaraan de auteur 10 jaar werkte, is ons inziens 

het eerste dat dit deel van Congo uitgebreid behandelt. Na kennisgemaakt te hebben 



met het geografisch kader en de geschiedenis van de stammen wordt de lezer 

geïnformeerd over hun woon- en lichaamscultuur (scarificaties), het 

bestuursapparaat, besnijdenis en keiharde initiatie, de rol van waarzegger en 

“tovenaar” (meesterlijk door pater Borgonjon uiteengezet), het fetisjisme en het 

sterven. Het laatste hoofdstuk (vijftig bladzijden) is gewijd aan de kunst. 

 

Enige en solide basis van deze studie zijn de gegevens uit het archief der 

minderbroeders te St.-Truiden. Dit kostbaar materiaal, moeizaam door die noeste 

werkers van het eerste uur bijeengegaard, wordt nu - eindelijk - naar buiten gebracht. 

De auteur heeft het gesystematiseerd, ingeleid en waar nodig geduid. Zo gezien is 

het een echt etnografisch werk. Overvloedig geïllustreerd met 236 foto’s, alle tussen 

1920 en 1950 gemaakt, is het ook een prachtig kijkboek.  

 

Tony Jorissen (Eigenbilzen 1936) behoort wellicht tot een van de meest 

gepassioneerde verzamelaars van Afrikaanse kunst in Limburg. Zijn encyclopedische 

kennis gepaard gaand met een zeer kritisch oog voor detail en zijn vermogen, maar 

bovenal zijn wil om deze kennis te delen met anderen maken hem tot een alom 

begeerd en geprezen didacticus. 

Hij heeft drie tentoonstellingen over de kunst van Afrika op zijn naam staan. 

 

De Lunda en de Tshokwe van Shaba, Tony Jorissen, € 100,- (na 1 jan 2011 € 125) 

 

zaterdag 30 oktober 14.30 
boekpresentatie door de auteur Ruud de Ruijter, 

Aluminium Adorned 

Aluminium werd voor het eerst 
gemaakt door de Deen Hans 
Christian Ørsted in 1825 maar pas 
sinds 1886  is de industriële 
productie ervan gestart. 
In Afrika onderkenden de lokale 

smeden al snel de mogelijkheden 

van het nieuwe metaal nadat 

aluminium was geïntroduceerd door 

koloniale soldaten die aluminium 

kookgerei, voertuigen en  

vliegtuigen hadden.  

 

In West-Afrika gebruikten de 

Ashante het om hun 

Koningsstoelen mee te bekleden, in 

Mali vindt je het in maskers. En 

woestijnvolken als Tuaregs en 



Moren gieten er sieraden van. Zo heeft bijna elk Afrikaans land voorbeelden van 

objecten waarin aluminium is gebruikt.  

Vooral in Oost-Afrika, ruwweg het gebied van Zuid-Ethiopië en Soedan over Kenia tot 

Midden-Tanzania, is aluminium de belangrijkste grondstof voor sieraden. Prijs is 

daarvoor een van de belangrijkste redenen. Die is veel lager dan zilver terwijl van 

een afstand het effect gelijk is. 

 

De aluminium collectie die Ruud de Ruijter en Anneke van Santen de afgelopen 15 

jaar op hun Afrika-reizen verzamelden vormt de basis voor het boek “Aluminium 

Adorned”. Ruud de Ruyter zal in zijn lezing het gebruik van Aluminium in Afrika 

verder toelichten.  

 

Aluminium Adorned, 92 pag full-color met hard-cover. 21 x 21 cm. 

Tekst Ruud de Ruijter, 107 sieraadfoto’s van Riana Jongema, een overzichtskaart, 

grafiek en 14 veldfoto’s. Prijs: € 25  

 
 

Zaterdag 30 oktober 16.15 
 
Book presentation by the author Eric Anderson 
In the shape of tradition. Indigenous art of the Northern Philippines 
(in English) 

 

In the shape of tradition is a  publication on 
the arts and cultures of the Northern 
Philippines. Dealing with the traditional 
cultures of the Isneg, Itneg, Kalinga, 
Gaddang, Bontoc, Kankanay, Ifugao, Ibaloy, 
Ilongot, and Negrito, the subject is treated in 
a broad sense, covering spectacular artistic 
achievements in order to establish an 
impression of range and a basis for 
comparison. Tribal art dealers including Alain 
Schoffel, Alex Arthur, Thomas Murray, Rudi 
Kratochwill, Maria Closa, and Floy Quintos 
have also contributed by making their 
collections accessible.  

In his lecture Eric Anderson will tell how the 
project got started how he gathered his 
material and about his travels in the area. He 
will also show (historical) photographs.  

Eric Moltzau Anderson interest  in 
ethnographic art is an outcome of his passion for off the beaten track travel and his 
concern for vanishing cultures. While residing in the Philippines his interest in art 



became more focused on Northern Luzon. Unable to find  sufficient information on 
this subject, he began seeking answers in the field. The idea to make a book about 
the Northern Luzon started while visiting the Rijksmuseum voor Volkenkunde in 
Leiden.  The collection and database was what set the project in motion.  

Anderson, Eric. et al.. In the shape of tradition. Indigenous art of the Northern 
Philippines 416 pp.; 753 illus., including c.150 historical photographs, maps, biblio.. 
Leiden, 2010. Cloth. € 98,00 
 
 

Zondag 31 oktober 15.00 uur 
Lezing door Dr. Fanny Wonu Veys, conservator Oceanië van Museum 

Volkenkunde Leiden over de tentoonstelling “Mana Maori” , Museum 

Volkenkunde, Leiden  

 

De tentoonstelling MAORI stelt Nieuw-Zeeland 

en de levende cultuur van haar eerste 

bewoners, de Maori centraal. In deze lezing 

zullen de verschillende thema’s die in de 

tentoonstelling aan bod komen, behandeld 

worden. Wanneer en hoe hebben de Maori 

Nieuw-Zeeland ontdekt? Wat is de relatie 

tussen Nieuw-Zeeland en Nederland? Een 

aantal sleutelconcepten van de Maoricultuur 

zoals het belang van het land met zijn 

gemeenschapshuis worden besproken. 

Tenslotte worden de waardevolle en dierbare 

voorwerpen, taonga die Maori nog steeds 

maken, belicht. Centraal staat hoe taonga het 

verleden, heden en toekomst met elkaar 

verbinden.  

 

 

 

Maori: 19 oktober 2010 t/m 1 mei 2011 

Museum voor Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden, 071-5168800, 

www.volkenkunde.nl 

 


