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Wandel door de expo en 
ontdek deze vijf thema’s: 

Een plek voor iedereen?
Het Middelheimmuseum is een openbaar 
kunstpark. Het is een plek waar iedereen zichzelf 
mag zijn en zich thuis moet kunnen voelen.  
Maar is dit wel zo? En hoe was dit vroeger?  
Hoe kunnen we er voor zorgen dat het  
een plek wordt voor iedereen? 

Rijkdommen
In deze expo gaan kunstenaars creatief en 
kritisch om met afvalmaterialen en grondstoffen 
uit Congo. Welke verhalen schuilen achter  
deze materialen? 

Honderd jaar geleden vaarden boten vol 
rijkdommen uit Congo de haven van Antwerpen 
binnen. België werd er rijk van, Congo niet.  
Ook vandaag verdient Congo weinig aan  
haar rijkdommen. Buitenlandse bedrijven halen 
de grondstoffen weg, maar dumpen er ook  
hun afval.

Verborgen verhalen
Geschiedenis geeft ons een beeld van hoe  
de geschiedschrijver het verleden ziet. 
Afhankelijk van wie de verteller is,  
kan een verhaal verschillende versies hebben. 
Maar niet alle versies zijn even goed ‘hoorbaar’; 
in de media en op school bijvoorbeeld.  
Welke verhalen over het koloniale verleden zijn 
al verteld, en welke moeten nog verteld worden? 
Welke stemmen komen meer of minder aan bod?

Herinneringen
Herinneringen zijn vaak tastbaar: een foto, 
een souvenir, een monument... Een monument 
herinnert aan een belangrijke gebeurtenis uit 
het verleden. Maar wanneer is een gebeurtenis 
belangrijk? En voor wie?

Brengen monumenten een juist beeld van 
onze geschiedenis? Misschien moeten er wel 
verdwijnen of nieuwe opgericht worden?

In de expo vind je een aantal kunstwerken die 
verhalen tonen die niet of onvoldoende verteld 
worden. Zouden ze een monument kunnen zijn?

Toekomstdromers
In de expo Congoville ontmoet je twee 
toekomstdromers. Met hun kleurrijk werk 
fantaseren ze over een toekomst waarin mensen 
samen oplossingen zoeken.

Tips voor een fijn bezoek aan de expo
 Maak er een leuk familiemoment van.
 Volg de route op de kaart. Start bij nummer 1.  

Wil je de paviljoenen bezoeken?  
Reserveer een ticket.

 Je hoeft niet alle kunstwerken te zien en  
alle opdrachten te doen. Kies wat jullie 
interessant vinden.

 Neem je tijd. Pauzes inlassen is altijd  
een goed idee.

 Spelen en bewegen mag (je bent tenslotte  
in een park), de kunstwerken aanraken niet.

Free WIFI: _Antwerp Free Wi-Fi

Teken hier  
een geheim verhaal  

en verberg het  
achter jute.

Teken hier  
een monument!

Teken hier jouw stad van de toekomst!

Zoek het afval op de kaart. 
Maak er een kunstwerk van!

Teken jouw droom 
op de kaart!

Teken hier jezelf!



Rijkdommen
Kunstwerken nummers 3  4  10  19

TEAM-uitdaging
Zoek als team zo snel mogelijk de 
volgende ‘rijkdommen’ bij elkaar. Gebruik 
voorwerpen uit je zakken, rugzak …

 ❍ koper (bv. muntstuk)
 ❍ katoen (bv. kledingstuk)
 ❍ coltan (bv. zit in gsm’s)
 ❍ water
 ❍ papier

Zoek nu ook iets van afval. Zou dit ook  
een rijkdom kunnen zijn?

Probeer tot slot jullie rijkdommen EERLIJK  
onder elkaar te verdelen. Is alles evenveel waard?  
En wat is eerlijk?

Wist je dat: tijdens de koloniale periode  
kolonisten spiegels ruilden voor landrechten.  
Het was een oneerlijke ruil. Die spiegels  
waren dus een vergiftigd geschenk ...

Dans in het filmpje mee met  
‘this or that’ en kom meer te weten 
over deze materialen en hun link  
met Congo.

Op onderzoek
Ga op onderzoek uit in de expo.  

Welke materialen gebruikten de kunstenaars 
voor hun kunstwerken? Duid aan op de bingo.

jute

rubber

koper

chocolade

blikjes

eucalyptus

Welke boodschap brengen de kunstenaars  
met de keuze van hun materiaal?

Op de kaart
Iemand heeft op de kaart zwerfvuil 
achtergelaten. Vind jij het?

Ben jij creatief met afval? Teken er iets bij/rond 
zodat het een kunstwerk wordt. Welk verhaal  
wil jij met je kunstwerk brengen?

Herinneren
Kunstwerken nummers 13  14  15  16  17

TEAM-uitdaging
Welke herinneringen zullen jullie meenemen 
aan deze dag in het Middelheimmuseum? 
Ga op zoek naar een gemeenschappelijke 
familieherinnering!

Ieder gezinslid vertelt een mooie herinnering  
aan deze dag.

Vergelijk jullie herinneringen met elkaar.  
Heeft iedereen dezelfde herinneringen?

Maak nu een foto waarin al deze herinneringen 
zichtbaar zijn! Lukt dit? Passen al jullie verhalen  
in 1 beeld? Is elk verhaal even aanwezig?

Wat is volgens jou  
een goed monument? 
Noteer in het kadertje  
5 belangrijke kenmerken,  
het belangrijkste in  
het midden.

Op onderzoek
Ga nu op onderzoek uit in de expo.

Zoek de kunstwerken waar op de kaart  
een hartje bij staat, en bespreek met elkaar.  
Welk kunstwerk vinden jullie straf?  
Geef deze hartjes op de kaart een kleur.

Wist je dat: Congo voor de koloniale periode niet 
één land was, maar bestond uit verschillende steden 
en koninkrijken. De motieven op Baloji’s koepel zijn 
verwijzingen naar de Luba en Lunda-cultuur.

Wil je weten wat anderen kozen  
als favoriet? Scan de QR-code.

Op de kaart
Ontwerp nu zelf een monument  
voor Congoville. Op de kaart staat al  
een sokkel voor je klaar.

Kies een (vergeten?) verhaal of held.  
Bepaal materialen, kleuren en grootte.  
Bedenk ook een titel. 

Toekomstdromers
Kunstwerken nummers 1  9  18

Bodys Isek Kingelez

Op onderzoek
Bekijk in de maquettes de verschillende 

gebouwen. Waarvoor dienen ze?
Bedenk een verhaal bij één van de gebouwen.

Op de kaart
Verzin jouw stad van de toekomst.

• Ontwerp gebouwen waarin iedereen zich  
thuis voelt.

• En wie weet kunnen jouw gebouwen ook  
wat wereldproblemen oplossen (afval, files, 
corona, …) ?

Pascale Marthine Tayou

TEAM-uitdaging
•  Noem zo snel mogelijk 10 dingen  

die je met stenen kan doen.

• Hieronder staan enkele uitdrukkingen met  
het woord “steen” erin. Iemand leest  
de uitdrukkingen en beeldt ze uit,  
de anderen moeten ze proberen te raden.

Op de kaart
Welke dromen heb jij nog voor  
de toekomst? Teken er één op de kaart.

Voeg nog wat extra kleur toe!

een hart van steen hebben, een steentje bijdragen,  
de eerste steen werpen, een steen in de maag hebben

Verborgen verhalen
Kunstwerken nummers 6  7  8  11   12

Op onderzoek
Net buiten het Middelheimmuseum staat 

een groots gebouw. Het is de vroegere 
Koloniale Hogeschool, nu het hoofdgebouw van 
de Universiteit Antwerpen. Kunstenaar Ibrahim 
Mahama verstopte een deel van het gebouw 
achter jutezakken, en maakt het zo onzichtbaar. 
Ook het verhaal van dit gebouw is verborgen. 
Weinig mensen kennen haar geschiedenis.

Wat denk jij: waarom worden verhalen soms 
verborgen of verzwegen?

Ga op en rondom het gebouw op zoek  
naar sporen die vertellen over:

• het verleden van het gebouw

• de huidige functie van het gebouw.

Wist je dat: er een ster op de Congolese vlag staat. 
Deze ster stond ook op de eerste vlag van de kolonie.

Wil je meer weten over de 
geschiedenis van het gebouw,  
en hoe mensen er nu naar kijken? 
Bekijk de filmpjes achter  
de QR-code.

Wat vind jij: Moet het verleden van het gebouw 
meer zichtbaar gemaakt worden? En zo ja, hoe?

TEAM-uitdaging
Zien of niet zien, verbergen of tonen:  
toont een foto altijd de waarheid?  
Doe het experiment!

Trek met je GSM 2 verschillende foto’s van 
hetzelfde onderwerp:

• 1 foto van de voormalige koloniale hogeschool 
waarbij je het kunstwerk van jute niet ziet en  
1 foto waarbij het lijkt alsof het hele gebouw  
in jute ingepakt is.

• Verzin zelf nog iets waarbij je iets toont  
of verbergt.

Op de kaart
Ken jij verhalen die verborgen of  
geheim zijn? Teken er één in het gebouw 
op de kaart en bedek de tekening  
met een stukje jute.

Een plek voor iedereen?
Kunstwerken nummers 2  5

Op onderzoek
Doe een kort onderzoek in het museum. 

Wandel langs een 15-tal beelden uit  
de museumcollectie en lees de naambordjes. 
Hoeveel beelden tel jij

van Afrikaanse kunstenaars?

van Europese kunstenaars?

van Aziatische kunstenaars?

gemaakt door een vrouw?

gemaakt door een man?

Is iedereen hier gelijk vertegenwoordigd?  
Is de collectie even divers als de Antwerpse 
bevolking? Vind jij dit belangrijk?

Wist je dat: het Middelheimmuseum nog  
geen kunstwerken heeft van Afrikaanse kunstenaars 
in zijn verzameling.

TEAM-uitdaging
Vandaag gaan jullie een kunstwerk 
interviewen! Ja, echt!

Ga op zoek naar het beeld ‘The Aesthetic 
Observer’, van Maurice Mbikayi. Vertel aan elkaar 
wat je allemaal ziet. Lees nu om de beurt één  
van onderstaande vragen. Beeld je in wat deze 
figuur zou antwoorden. Wie een antwoord weet,  
gaat achter het beeld staan en spreekt alsof hij 
het kunstwerk is.

• Wat zie je door jouw lens?
• Hoe denk je dat anderen jou zien?
• Hoe voel jij je?
• Voel jij je hier thuis?
• Wat heb je nodig om je thuis te voelen?

Was het (kunst)park altijd al  
een plek voor iedereen?  
En wie waren de flaneurs die hier 
vroeger rondwandelden?  
Leer meer over de geschiedenis  
van deze plek en krijg tips om  
te leren flaneren als een pro.

Op de kaart
Teken jezelf op de kaart. Nu is  
het kunstpark ook een stukje van jou!

Wie of wat wil je er graag nog bij hebben?  
Teken die er ook bij!

Boya kotala Litalisi!
Dat is “ontdek de expo” in het Lingala,  
één van de nationale talen in Congo.

Congoville gaat over vroeger, toen Congo  
een kolonie was van België, maar meer nog  
over vandaag. Over de sporen die overblijven 
van ons koloniaal verleden. Soms zie je ze  
niet eens meer, maar Congoville is overal  
om ons heen! Welke koloniale sporen zijn  
hier nog te vinden? Wie ziet ze? Wat betekenen 
ze vandaag? Wat moeten we ermee doen?

Vandaag gaan jullie samen de expo Congoville 
ontdekken. Ga op tocht door het kunstpark. 
Je ontdekt er kunstwerken van 15 kunstenaars 
die Congoville tastbaar maken. Ze vertellen 
verborgen verhalen en laten ons nadenken  
over de toekomst.

Wist je dat: Congo een kolonie was van 1885 tot 
1960? Toen waren Belgen daar de baas. Een kolonie  
is een gebied van het land buiten het eigen land.  
Dit gebied leverde de kolonisator ‘rijkdommen’ en 
macht op. Inwoners van de kolonie werden niet  
op dezelfde manier behandeld als de kolonisatoren.

Hoe gebruik je deze kaart?
Maak er een zoektocht van. Kijk goed 
naar de fotodetails op de kaart en ga 
op zoek naar de kunstwerken in  
het museum.

Elk kunstwerk heeft op de kaart  
een themakleur. Zoek de opdrachten 
en info in dezelfde kleur.

Tijd voor actie!
TEAM-uitdaging:  
Kan jij deze uitdaging met je bubbel 
tot een goed einde brengen?

Op onderzoek:  
Via vragen, opdrachten en filmpjes 
ontdek je de kunstwerken.

de QR-codes:  
Scan de QR-code en bekijk samen 
de filmpjes.

Wist je dat: belangrijke grondstoffen uit Congo  
nodig zijn om GSM’s te maken.

Op de kaart:  
Teken, kleur en creëer op de kaart. 
Zo breng jij Congoville tot leven 
vanuit je eigen beleving en fantasie.

Leen aan het onthaal  
een zak vol tekenmateriaal.

Colofon
Concept en uitwerking:  

Mirándolo (Nele Drijkoningen en Hanne Keppens) 
www.mirandolo.be

Met dank aan de Klankbordgroep voor haar advies:  
Ruth Felter, Yao Issifou, Lieven Miguel Kandolo,  

Moussa Don Pandzou

Met dank voor hun bijdrage aan de filmpjes:  
Aminata Barry, Selina Boonen, Yao Issifou en de kinderen, 

Yannick, Cisse, Omar en Jamila; Ward, Renilde en Liesbeth 
Seyssens en de kinderen Aaron, Meena, Jotte, Malou en Eli; 

Harry Viaene (voice-over)

Met dank voor de redactionele feedback:  
Yao Issifou en Greet Stappaerts
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