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De Historische Woonsteden, ICOMOS Vlaanderen-Brussel, Europa Nostra Belgium 
en vzw Kunstwijk nodigen u met plezier op dinsdag 18 december 2018 

voor een bezoek aan het Africamuseum 

 

Na het succesvolle bezoek van Hingene en Cortewalle op jongstleden 28 augustus, 
pakken we de draad van onze samenwerking terug en stellen we u een privé bezoek 
van het AfricaMuseum voor. Eindelijk, na enkele jaren van restauratiewerken stelt het 
museum zijn deuren terug open en we zijn vereerd dit bezoek te organiseren bij de eerste 
dagen van zijn heropening o.l.v. deskundige gidsen en vriendelijk ontvangen door de 
Heer Guido Gryseels.  

Het verhaal van het AfricaMuseum begint bij de wereldtentoonstelling van 1897 in 
Brussel. Koning Leopold II zag het museum als uitgelezen promotiemiddel om 
investeerders en het Belgische volk van zijn koloniale plannen te overtuigen.  
Leopold II overleed nog voor de werken voltooid waren. Het was zijn opvolger,  
Albert I, die het museum in 1910 plechtig opende. Sinds het begin besteedde dit 
ambitieuze bouwproject veel energie aan wetenschappelijk onderzoek.  
 
De totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte werd opgetrokken van 6000 
naar 11.000 m². Het AfricaMuseum geniet wereldwijd erkenning voor zijn rijke, 
gevarieerde en wetenschappelijk erg waardevolle collecties (etnografische 
objecten, natuurwetenschappelijke collecties, kaarten, archieven en foto’s).  
De meeste bezoekers zijn zich echter niet bewust van de omvang van dat erfgoed, 
want de permanente tentoonstelling plaatst amper 1% ervan in de kijker. 
 
Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het 
positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen 
van verschillende generaties en culturen.  
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De buitengewone aanpak van het project alsook de ruimte nodigen ons uit om tijd te 
nemen zowel voor een geleid als voor een vrij bezoek… 

Met hartelijke groeten,  

Louise van de Werve & Pierre Laconte, medeoprichter van de vzw Kunstwijk.        

 
AAUB Louisevandewerve@historische-woonsteden.be  
of 0475 670 165 
 

Praktische Informatie     

11u : Aankomst en ontvangst door de heer Guido Gryseels, directeur van het 
Africamuseum, vervolgens bezoek in kleine groepen o.l.v. gidsen. 
12u30 : lunch « moambe » in het restaurant van het museum. 
14u15 : toelichting van de heer Gryseels vervolgens question time i.v.m. het museum, 
nl. de wetenschappelijke activiteiten, hun drie departementen, de meer algemene 
perspectieven van het museum, onder andere de kwestie van het behouden van 
de collecties in België.  
Vervolgens vrij bezoek in het museum.  
 

Kostprijs van de dag (rondleidingen en lunch inbegrepen): 52€  

Gelieve dit bedrag op de rekening van de Historische Woonsteden over te brengen 
BE04 3100 0112 9431. 


