
VERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN MEI 2018 TOT MEI 2019. 

BESTUUR. Het bestuur bestaat uit 5 personen: Jos Weerts: voorzitter, Dick Broer: 

penningmeester, Hans Hamers: webmaster, Rutger der Kinderen: PR en contacten, 

Trudy van Dinter-Bons: secretaris. 

Het bestuur is in de bovengenoemde periode 5x bij elkaar geweest. 

JAARBOEK. 

Jaarboek nummer 7 verwachten we eind mei/begin juni te kunnen versturen naar al 

onze leden en naar verschillende organisaties en belangstellenden. Het wordt weer 

een uiterst interessant nummer. 

Het bestuur en redactie overleggen jaarlijks met elkaar. De centrale vraag in dit 

overleg was: hoe gaan we verder? Dit heeft enerzijds betrekking op het vertrek van 

Dolf Middelhoff, onze vormgever, anderzijds op ‘hoe profileert de VVE zich naar de 

buitenwereld’. Te denken valt dan aan Nederlandse en Vlaamse verzamelaars, maar 

ook aan de academische wereld en musea.  

ACTIVITEITEN/HUISBEZOEKEN: een overzicht: 

In juni 2018 waren wij te gast bij Marcel Nies in Antwerpen. Voor de ruim 20 leden 

die de moeite hadden genomen naar Antwerpen af te reizen was dit een 

overweldigende ervaring. We werden ontvangen in een monumentaal pand, waar 

Marcel een schitterende collectie West-Afrika heeft gehuisvest. Na de lunch 

bezochten we op de bovenverdieping zijn galerie Oriëntal Art. 

In september tijdens het Parcours du Monde organiseerde de VVE voor het tweede 

opeenvolgende jaar een gezellige borrel voor de in Parijs aanwezige leden.  

In oktober vond een Expertise dag plaats in het pand van Christies Amsterdam met 

Bruno Claessens, Europees directeur Afrikaanse en Oceanische kunst. 38 leden, 

soms met partners, hebben gezamenlijk bijna 100 werken ingebracht die zijn 

besproken door Bruno. Met veel kennis van zaken, respect en humor heeft Bruno 

ons wijzer gemaakt in de soms ook ingewikkelde wereld van de Afrikaanse kunst. 

Later in oktober vond de Tribal Art Fair plaats, waarvoor alle leden een gratis 

toegangskaart ontvingen via het tijdschrift Tribale Kunst. 

In januari meldden zich 20 leden, met partners, voor een bezoek aan de Brafa. 

Elk jaar weer een feestelijk gebeuren met naast etnografica ook moderne en antieke 

kunst. Ik kan u nu al vertellen dat wij voor 2020 weer een uitnodiging hebben 

ontvangen. In een van de volgende Nieuwsbrieven hoort u daar meer over. 

 

NIEUWSBRIEVEN.  

In deze periode zijn er vier Nieuwsbrieven naar de leden verstuurd: drie in 2018 en in 

maart 2019 het eerste nummer van dit jaar. De Nieuwsbrieven zijn voor het bestuur 

een manier om wat directer met de leden te communiceren dan via de website. We 

plaatsen er aankondigingen in en verslagen van activiteiten en veilingen. Wij nodigen 

leden van harte uit ons te verrassen met stukjes proza, tips en/of belevenissen in de 

wereld van de etnografica.  

U vindt alle Nieuwsbrieven terug op onze website onder het kopje VVE. 

 

 



LEDEN: 

Ons ledental is met ongeveer 10% gestegen in dit lopende jaar. Dat is verheugend, 

maar doet ons nog niet tevreden achterover leunen.  

CONTACTEN MET VERENIGINGEN. 

Sinds begin 2018 ontvangen alle leden het tijdschrift Tribale Kunst uitgegeven door 

de vereniging Tribale Kunst & Cultuur. De V.V.E. is een van de vier participerende 

verenigingen in dit blad. Dit houdt in dat wij, leden van de V.V.E., gemiddeld elk 

nummer een artikel aanleveren voor publicatie. 

Op de komende A.L.V. in mei 2019 zal het bestuur de leden toestemming vragen 

deze samenwerking voort te zetten. 

Op bestuurlijk niveau is er het afgelopen jaar geen contact meer geweest. 

Wel is er samenwerking op het vlak van elkaars leden toegang geven tot elkaars  

activiteiten voor zover er ruimte is.  

Contacten met andere verenigingen zijn er op dit moment niet, behalve het 

vermelden van de lezingen van Vereniging Volkenkunde Breda op onze website. 

DIRECT MAIL EN ADVERTENTIES. 

Er is in dit lopende jaar twee keer een ‘direct mail’ uitgestuurd naar de leden op 

verzoek van een veilinghuis. In december 2018 vroeg veilinghuis AAG aandacht voor 

haar Christmas veiling, waarin een achttal stukken etnografica. Als tegenprestatie 

komt er een advertentie van ons in hun veilingcatalogus van 2019. 

Begin mei is er een mail uitgestuurd op verzoek van notarishuis Arnhem betreffende 

de collectie Robert Terwindt. Voor deze mail is een nota uitgegaan. 

Naar aanleiding van deze laatste ‘direct mail’ heeft het bestuur nog eens kenbaar 

gemaakt dat zij geen oordeel uitspreekt over de inhoud. Zoals dit ook geldt  voor de 

vermelding van exposities/veilingen/verkopen op onze website. 

 

Vanaf nu willen wij de mogelijkheid van een ‘direct mail’ ook aanbieden aan onze leden. 

Wanneer u op korte termijn iets mee wilt delen, een lezing houdt, een verzoek hebt, of 

nog iets anders wat voor alle leden interessant is, dan kan het secretariaat voor u een 

mail uitsturen. Zonder kosten. Wij willen onze leden echter niet belasten met talloze 

mails, daarom zullen wij elk verzoek kritisch bekijken. Plaatsing op de website kan altijd. 

PARTNERLIDMAATSCHAP: 

Er zijn momenteel 6 partner leden. Naast steun voor de vereniging biedt het 

partnerlidmaatschap u ook voordeel bij het deelnemen aan activiteiten waarvoor 

meer belangstelling is dan er plaatsen zijn. Een partner lid heeft evenveel rechten als 

een gewoon lid, en hoeft niet achter aan te sluiten bij de verdeling van plaatsen.  

 

9 mei 2019, Trudy van Dinter-Bons 

 

 

 

 

 



 

 


