“Een Complex en Gedeeld Verleden”: Excursie Afrikamuseum Tervuren
Ga mee op excursie op zaterdag 5 oktober 2019 met de ICOMOS-GE-groep naar het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika in Tervuren! Dit museum opende in 2018 weer haar deuren na vijf-jaar
durende renovatiewerken. Dit was noodzakelijk om het museum te ontdoen van haar stoffige en vooral - controversiële imago. Het was immers één van de laatste koloniale musea ter wereld, met
een collectie van artefacten, trofeeën en voorwerpen die de ‘zegeningen’ van de Belgische koloniale
missie in de Kongo verbeeldden. De miljoenen doden die zijn gevallen door slavernij en de
rubberhandel toen het gebied nog persoonlijk eigendom was van de Belgische Koning Leopold II,
werden in het museum vergeten, evenals de andere misstanden die werden begaan nadat in 1908 de
kolonie onder het beheer van de Belgische staat werd gesteld. Onder de noemer ‘Een Complex en
Gedeeld Verleden’ laten we ons rondleiden door het museum om met eigen ogen te zien in hoeverre
de huidige vernieuwingen een ander licht werpen op de geschiedenis van het land Congo en zijn
inwoners en op de rol die België heeft gespeeld in haar voormalige kolonie.
De kosten voor deze interessante excursie bedragen (voor ICOMOS-leden) € 50 per persoon (maar
neem wel je ICOMOS-lidmaatschapspas mee!) , inclusief transport per bus (opstapplaatsen Utrecht
en Breda), bescheiden lunch, toegang, rondleiding en borrel. Om 16.30 zal de bus weer terugkeren
naar Breda en Utrecht.
Opgave: Stuur mailtje naar Mara de Groot (info@globalheritage.nl) met naam, adres en telefoon.
Betaling: De opgave is definitief als je betaling binnen is op rekeningnummer IBAN NL57 ABNA 0516
6108 64 van ICOMOS-NL te Amersfoort, onder vermelding van “excursie” en je naam.
Deadline: Er kunnen maximaal 30 mensen mee. Geef je dus snel op, bij voorkeur vòòr 15 september!
Meer informatie: Bij Esther de Haan (06-50635748, esther.dehaan@telfort.nl) of David Koren (0655792554, david020koren@yahoo.co.uk).

Impressies van het museum van vòòr de renovatie (2013).

Seminar “The Reopened Africa Museum Tervuren”
Kort na de excursie is het mogelijk om op donderdag 10 oktober deel te nemen aan een zeer aan te
raden seminar van het Africa Study Center van de Universiteit Leiden over de renovatie van het
museum. Naast een presentatie van co-curator en antropologe Bambi Ceuppens - die nauw bij de
renovatie van het museum betrokken was - zal er een interessante ronde tafel-discussie plaatsvinden
met onder andere Pieter ter Keurs (wetenschappelijk directeur Centre for Global Heritage and
Development èn Rijksmuseum Oudheden), Annette Schmidt (Museum Wereldculturen), Kitty
Zijlmans (hoogleraar Hedendaagse kunstgeschiedenis en Theorie en Wereld Kunstwetenschappen,
Universiteit Leiden) en Mirjam Hoijtink (Universiteit van Amsterdam, onderzoeksproject: 'Past and
present tense. Future knowledge for Colonial Collections'). Kortom: interessante sprekers om onze
geest verder te scherpen! Zie voor meer informatie en opgave de site van Universiteit Leiden:
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/04/seminar-the-reopened-africamuseumtervuren.

De locatie van het seminar: het Pieter de la Court-gebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden).

