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Ter inleiding
Paul Post

Expertmeeting 2018: ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’
In samenwerking met Museum Catharijneconvent organiseerde de Camino Academie op 23 november 2018 een expertmeeting met als onderwerp ‘Relieken: de
actualiteit van krachtvoorwerpen’. Deze expertmeeting sloot aan op de grote tentoonstelling over Relieken die van 12 oktober 2018 tot en met 3 februari 2019 in
Museum Catharijneconvent te zien was. De bijeenkomst vond plaats in het Auditorium van Museum Catharijneconvent te Utrecht. Tijdens de lunchpauze was
tevens gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.
In dit vierde Camino Cahier worden drie van de vier lezingen gepubliceerd die
op deze bijeenkomst zijn voorgedragen. Ook is de tekst opgenomen van een van
de twee intermezzi, waarin een persoonlijk pelgrimskrachtvoorwerp wordt gepresenteerd. Via een verslag 1 wordt een impressie gegeven van de elementen van de
expertmeeting die niet in dit Cahier zijn opgenomen. Dit betreft de opening van
Suzanne van der Beek (docent aan Tilburg University, lid van de stuurgroep
van de Camino Academie en van het bestuur van het Nederlands Genootschap
van Sint Jacob), de lezing van Inge Schriemer (conservator van het Museum
Catharijneconvent) en het krachtvoorwerp van Anja Seunninga (Camino-pelgrim). Daarnaast geeft het verslag een indruk van de vragen die er opkwamen
naar aanleiding van de lezingen.
De expertmeeting sluit, zoals gezegd, direct aan bij de grote Relieken tentoonstelling in het Catharijneconvent, maar heeft wel een specifieke invalshoek.
Met een aantal experts verkenden we hoe op eigen en actuele wijze relieken door
mensen worden toegeëigend als ‘krachtvoorwerpen’. Elk ritueel, elke religieuze
of spirituele expressie, elke devotie zoals een bedevaart en een pelgrimage is op
de een of andere wijze, meer of minder verbonden met voorwerpen die tot de

1 Dit verslag werd eerder al gepubliceerd op de website van de Camino Academie.
Zie: caminoacademie.nl/agenda/expertmeeting-2018-verslag/
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rituele infrastructuur behoren of een speciale waarde bezitten. Binnen die religieuze en spirituele materiele cultuur spelen wat we in het spoor van Harrie
Leyten ‘krachtvoorwerpen’ kunnen noemen een belangrijke rol. 2 Het gaat daarbij
niet alleen om resten van helden en heiligen, maar veel breder om relicten die de
kracht en macht bezitten een directe verbinding te leggen met niet aanwezige
personen, plaatsen, gebeurtenissen, maar ook met hoop, idealen en dromen, heil
en heling. Dat kunnen prachtige kunstvoorwerpen zijn, maar ook onooglijke zaken. De bekende Braziliaanse theoloog Leonardo Boff had toen hij in Duitsland
studeerde in zijn bureaula steeds een klein peukje van een sigaret die zijn vader
had gerookt. 3 Hij koesterde dat onooglijke, steeds verder verdrogende en uit elkaar vallende peukje. Hij putte er kracht uit. Het was niet alleen een reliek van
zijn vader, maar gaf kracht als heimwee opkwam. In de bijdrage van Paul Post is
‘een kleine cursus relieken en krachtvoorwerpen’ opgenomen waarin wordt ingegaan op overeenkomsten en verschillen tussen relieken en krachtvoorwerpen, de
bemiddelende werking en de functies ervan.
In de expertmeeting verkenden we de actualiteit van relieken als krachtvoorwerpen, in het bijzonder binnen niet-institutioneel-religieuze omgevingen.
Naast lezingen was er ook plaats voor enkele concrete voorwerpen en hun verhalen. We vroegen de achterban van de Camino Academie om voorbeelden van
persoonlijke krachtvoorwerpen. Voorwerpen die mee op reis werden genomen
of juist mee terug werden genomen. Wat is het verhaal bij dat materiaal? Uit de
voorgestelde voorwerpen kozen we er twee voor een presentatie op de dag.
De opzet van dit Cahier blijft zoals bij de eerdere Cahiers het geval is dicht bij de
opzet van de expertmeeting. Naast deze korte introductie zijn opgenomen: een
schriftelijke versie van de lezingen van Guus Sluiter (kunsthistoricus en directeur
van het Nederlands Uitvaart Museum ‘Tot Zover’ in Amsterdam), Harrie
Leyten (promoveerde in 2015 op ‘From Idol to Art. African Objects-withpower’, voorheen missionaris in Ghana en Afrikaconservator aan het Tropenmuseum in Amsterdam) en Paul Post (hoogleraar Ritual Studies, Tilburg University), het krachtvoorwerp van Guus van Gunst (Camino-pelgrim) en een verslag
van de dag. De eerste drie bijdragen zijn min of meer bewerkte versies van de

H. LEYTEN: From Idol to Art. African ‘objects-with-power’: a challenge for missionaries, anthropologists and museum
curators (PhD diss. Tilburg University 2015).
3 L. BOFF: Sacramenteel denken en leven (Averbode/Apeldoorn 1983) 25-27.
2
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voordrachten. Met ‘min of meer bewerkt’ wordt vooral gedoeld op literatuuropgaven en annotatie. Alle voordrachten werden gehouden samen met een beeldpresentatie. Een groot deel van die afbeeldingen is in dit Cahier opgenomen.
We danken Karin Berkhout die de opmaak ook van dit Cahier verzorgde.
Utrecht/Tilburg, september 2019
Eerder verschenen:
P. Post & S. van der Beek (eds.) Camino Cahier 1: Onderweg met een missie (Camino
Academie, Utrecht 2017).
S. van der Beek & P. Post (eds.) Camino Cahier 2: Cinema Camino (Camino Academie, Utrecht 2018).
S. van der Beek & P. Post (eds.) Camino Cahier 3: Nieuwe pelgrims (Camino Academie, Utrecht 2018).
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Souvenirs van de doden
De kracht van voorwerpen in de rouwcultuur
Guus Sluiter

Inleiding
Deze expertmeeting staat in het teken van de tentoonstelling Relieken in dit prachtige Museum Catharijneconvent. Van relieken in de ware zin des woords weet ik
weinig. Ik doel op rooms-katholieke relieken met overblijfselen van heiligen of
voorwerpen die in aanraking zijn geweest met Christus. Museum Tot Zover beschikt overigens wel over dergelijke relieken. We hebben drie kasten met daarin
42 relieken van de fine fleur van de heiligen, meestal betreft het relieken uit beenderen.
Zo’n christelijk reliek geeft de band weer tussen de heilige en de beschouwer
of bezitter. Die ontleent er kracht aan, misschien ook wel troost, en er is sprake
van communicatie via en verering van het reliek. Waar het botstukje voor velen
zonder betekenis is, is deze voor anderen juist voorzien van een bijzondere, sacrale lading. Er worden extra krachten aan toegekend.
Voorwerpen met kracht, met een extra betekenis. Juist bij rouw kunnen deze
heel belangrijk zijn. Ik zal het daarover hebben en omdat ik een beetje in de buurt
wil blijven van de oorspronkelijke relieken, zal ik het vooral hebben over rouwobjecten met menselijke resten of beeltenissen van het dode lichaam. En dat in
onze Nederlandse cultuur. Als iemand overlijdt wordt hij of zij gemist. We willen
de herinnering levend houden en de persoon daardoor ook bij ons houden. Objecten kunnen herinneringen dragen, er kan troost uit worden geput en kracht aan
ontleend.
Kortom, ik ga het hebben over krachtvoorwerpen in de context van rouw.

Haar
Botstukjes van mensen spelen een rol in de rooms-katholieke heiligenverering,
maar als het gaat om de herinnering aan verloren dierbaren blijven we liever af
van deze botten. Anders is het gesteld met haar. Haar wordt al vanaf de zeventiende eeuw gebruikt als manier om de herinnering aan afwezigen of overledenen
levend te houden. Allereerst gebeurde dit veel in sieraden. De combinatie van het
Camino Cahier 4 – 2019
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kostbare edelmetaal met de emotionele lading die het haar had voor de drager,
maakte deze sieraden zeer waardevol [afb. 1 en 2].

Afb. 1: Ring met haar, 19de eeuw (Museum Tot
Zover, Amsterdam; langdurig bruikleen De
Schatkamer; foto: Peter Lange)

Afb. 2: Rouwbroche met haar, 19de eeuw (Museum Tot Zover, Amsterdam; langdurig
bruikleen De Schatkamer; foto: Peter Lange)

‘Whose hair I wear, I loved most dear’, zegt een oud Engels spreekwoord. Overigens werd haar ook verwerkt in sieraden als vanitas-symbool. Niet alle sieraden
met haar zijn bedoeld als rouwobject.
Eind achttiende eeuw werden dergelijke sieraden erg populair onder een grotere groep mensen en die populariteit blijft bestaan tot in de twintigste eeuw.
Terwijl eerder vooral de verwijzing naar vergankelijk van belang is, gaat het dan
meer over familierelaties, liefde en verbondenheid. Natuurlijk zie je dat zo’n traditie van de maatschappelijke bovenlaag naarmate de tijd verstrijkt zich steeds
verder naar de onderlaag beweegt. De Romantiek van de negentiende eeuw en de
Victoriaanse rouwcultus droegen uiteraard bij aan de populariteit. Haarsieraden
bestaan er in allerlei vormen. Er zijn sieraden zoals ringen en oorhangers met of
van haar. Sommigen hebben een abstracte decoratie met gevlochten haar. Anderen hebben voorstellingen met haar erin verwerkt. Er zijn ook schilderijtjes die
men kon neerzetten of aan de wand kon hangen. Die zie je vooral in de tweede
helft van de negentiende eeuw.
Camino Cahier 4 – 2019
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Als je geld genoeg had kon je een haarwerker inhuren, maar je kon ook zelf
aan de slag. Laatnegentiende-eeuwse magazines als Pénélopé gaven tips & tricks
aan vrouwen uit de hogere burgerij. Ook haarwerkers hadden overigens modellenboeken voor hun klanten.
Ik zal enkele voorbeelden uit onze eigen collectie laten zien [afb. 3-7].

Afb. 3 en 4: Herinneringswerk met haar, 19de eeuw
(Museum Tot Zover, Amsterdam; foto: Peter Lange)

Afb. 5: Oorhangers van haar, 19de eeuw (Museum Tot Zover,
Amsterdam; langdurig bruikleen De Schatkamer; foto:
Peter Lange)

Afb. 6: Herinneringswerk met haar ter herinnering aan Maria
Leerintveld, 1892 (Museum Tot Zover; foto: Peter Lange)
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Afb. 7: Boeket van haar in vitrinekast, 1871-1914/15
(Museum Tot Zover, Amsterdam)

Het is bekend dat men het dode lichaam verbindt met negatieve connotaties. Het
is vooral smerig, vies en eng. Dat merken we regelmatig tijdens rondleidingen in
ons Museum Tot Zover als we haarwerken bespreken. We worden veel bezocht
door ROC-klassen, verpleegkundigen in opleiding. Meestal meisjes. Meiden zitten vaak aan elkaars haar, maar veel van deze scholieren gruwen van de herinneringswerken met haar. Zodra haar het hoofd het verlaten heeft is het vies, als het
van een dode is, is het nog viezer. Voor anderen kan haar juist een tastbare herinnering zijn aan een gestorven dierbare en een bijzondere betekenis hebben. We
horen wel van mensen dat ze een haarlok van bijvoorbeeld hun overleden moeder
ergens bewaren. Ook zijn er nog steeds mensen die haar in sieraden laten verwerken, al komt dit tegenwoordig maar weinig voor.

As
Passend bij deze tijd, waarin 64% van de overledenen wordt gecremeerd, is het
natuurlijk om te kijken naar het gebruik van as als drager van herinneringen. Dat
gebeurt in as-sieraden, in sierurnen of in tatoeages. As is in dit verband vergelijkbaar met haar: in beide gevallen is de overledene fysiek aanwezig bij de nabestaanden en is er contact. De verbintenis blijft en veel van de dragers zeggen dat ze
kracht ontlenen aan de nabijheid van de as van hun dierbare. Krachtvoorwerpen
dus. Het kan een veilig gevoel geven om wat as van je overleden moeder of partner bij je te dragen.
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Een bijzondere vorm van as-sieraden zijn de asdiamanten [afb. 8]. LifeGem
maakt diamanten van de koolstof uit crematie-as. Dat levert prachtige, wel prijzige sieraden op.

Afb. 8: As-diamant (LifeGem Europe)

Maar je kan meer doen met menselijke as. Veel kunstenaars zijn bezig met rouw
en herinnering. Wij krijgen jaarlijks kunstenaars over de vloer en ook studenten
van kunstopleidingen en van de Design Academy. Zij zoeken naar andere manieren om rouw vorm te geven [afb. 9]. Merel van Tellingen maakte deze as-tol of
schrijftol als afstudeerproject van haar studie aan de Design Academy. Ook zij
maakte – net als LifeGem – gebruik van de koolstof uit crematie-as. Ze mengde
dat met grafietpoeder. Je kan de tol draaien en dan tekent de tol lijnen op het
papier, als een boodschap van de dode.

Afb. 9: Schrijftol met as, 2006, Merel van Tellingen
(Museum Tot Zover, Amsterdam; langdurig bruikleen M. van Tellingen)

Camino Cahier 4 – 2019
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Navelstreng
Een heel bijzonder recent voorbeeld van het gebruik van menselijk materiaal vinden we in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Brabant (Den Bosch). Hier is het mogelijk om een dwarsdoorsnede van het navelstrengetje van een doodgeboren
kindje te bewaren [afb. 10]. Er wordt een tekstje bij gegeven: “[…] De navelstreng
bestaat gewoonlijk uit drie bloedvaten, omgeven door een gelei. […] Dit kleine
deeltje van jouw navelstreng is in ons laboratorium geprepareerd en gekleurd. Het
is bedoeld als persoonlijke herinnering aan je geboorte.” Een foto van een doodgeboren kindje is er vaak niet of de foto geeft geen prettige herinnering. Dan rest
dit reliek.

Afb. 10: Dwarsdoorsnede van het navelstrengetje van Mirte, 2017
(Museum Tot Zover, Amsterdam; schenking Jeroen Bosch Ziekenhuis)

Fotografie
In Europa worden vanaf de middeleeuwen doodsportretten gemaakt. Aanvankelijk vooral grafbeelden, maar vanaf de zestiende eeuw ook geschilderde portretten. Logischerwijs was dit voorbehouden aan de adel, de geestelijkheid en de hogere burgerij. Vaak hadden deze portretten een propagandistisch doel en moesten
Camino Cahier 4 – 2019

Souvenirs van de doden

15

ze laten zien dat de kennis, vaardigheden en macht van de overledenen waren
overgegaan op diens opvolger. In de zeventiende eeuw zien we dat de overledene
wordt gemist en dat de familieband belangrijk is, ook de overledene hoort er nog
bij. Ik ga nu voorbij aan de geschilderde portretten en stap gelijk over naar de
fotografie, al wil ik u dit medaillon met geschilderd post-mortemportretje niet
onthouden. Het dateert van omstreeks 1800 [afb. 11].

Afb. 11: Medaillon met geschilderd post-mortemportret, ca. 1800 (Museum Tot Zover, Amsterdam)

Met de uitvinding van de fotografie in 1839 verandert er bijzonder veel. Het
nieuwe medium brengt het portret binnen het bereik van een grote groep mensen,
omdat het relatief goedkoop en snel te maken is. Meteen verschijnen de eerste
post-mortemportretten. Vanwege de lange sluitertijd was het natuurlijk praktisch
dat de geportretteerde lang stil kon blijven liggen. En de tijd was er bijzonder
geschikt voor. Na de Verlichting die sterk op de mens gericht was, brak in 1837
de Victoriaanse tijd aan, die de dood een meer centrale plaats in het leven gaf.
In de negentiende eeuw waren er veel periodieken gericht op fotografie
waarin post-mortemfotografie regelmatig besproken. Er werden tips gegeven en
er werd gediscussieerd door voor- en tegenstanders. Ene George Bradforde
schreef het volgende in 1882, in een tijdschriftartikel over ‘vreemde’ opdrachten
voor fotografen: “Hoe de familieleden het kunnen verdragen om naar deze foto’s
te kijken kan ik niet begrijpen, tenzij ze een bijzondere voorliefde voor het afgrijselijke hebben. Wat mij betreft, ik begrijp de noodzaak om de doden te fotograferen al helemaal niet.”
Toch afficheerden sommige portrettisten zich als specialist op dit gebied. Ze
adverteerden met de mogelijkheid dat invaliden en overledenen ook in hun eigen
huis konden worden gefotografeerd. De Amerikaanse firma Southwort & Hawes
prees reeds in 1846 haar fotografische kwaliteiten op dit gebied aldus aan: “Wij
Camino Cahier 4 – 2019
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maken miniaturen van kinderen en volwassenen direct, en van Overleden personen ofwel in onze vertrekken ofwel in privé-residenties… We troosten ons geen
moeite om Miniaturen van Overleden Personen er aantrekkelijk en tot tevredenheid te laten uit zien, en ze zijn vaak zo natuurlijk afgebeeld, dat het lijkt, zelfs
voor Kunstenaars, dat ze in kalme slaap zijn.”
Veel weten we niet over het gebruik van deze foto’s, maar soms is er een
dagboekfragment, een brief of een handgeschreven opschrift op een foto, zoals
hier, op deze carte-de-visite met het post-mortemportret van de kleine Brusselse
Marthe, uit 1886 [afb. 12]. Daarop schreef een van de ouders, in vertaling: “Herinnering aan onze lieve kleine Marthe, die op 23 maart 86 uit onze grootste genegenheid werd weggenomen.”

Afb. 12: Marthe, carte-de-visite, 1886, Géruzet Frères,
Brussel (België) (Paul Frecker/Library of
Nineteenth Century Photography)

Hoe dan ook, vreselijk veel werden de doden niet gefotografeerd. Post-mortemfoto’s vormden maar een zeer klein gedeelte van het totaal aantal portretten
dat werd gemaakt in de negentiende eeuw. Tussen de bijna 15.000 portretfoto’s
die fotograaf Camille Silvy (1834-1910) maakte, zaten bijvoorbeeld slechts tien
post-mortemfoto’s.
Toch zijn er nog best veel oude post-mortemfoto’s in omloop. In 2015 organiseerden wij een tentoonstelling hierover en we toonden er 185 uit de collectie
van verzamelaar Paul Frecker. Nederlandse post-mortemfoto’s uit de negentiende eeuw zijn zeldzaam, al bezit Museum Tot Zover er inmiddels enkelen [afb.
13].
Camino Cahier 4 – 2019
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Afb. 13: Post-mortemfoto van Teckla Bloemen, kabinetfoto, 1883-1891, Jacob de Vries
(Museum Tot Zover, Amsterdam)

Tijdens de genoemde tentoonstelling Post Mortem wilden wij ook hedendaagse
post-mortemfoto’s laten zien. Vooral gespecialiseerde uitvaartfotografen maken
dergelijke foto’s. We hebben de opdrachtgevers/nabestaanden geïnterviewd en
dat geeft veel en mooie informatie.

Afb. 14: Mees van der Storm (2012-2012) met zijn zusjes Linde en Roos, digitale foto, 2012, Dasha Elfring
(Stilbeeld Uitvaartfotografie, Haarlem)

Deze foto is gemaakt door Dasha Elfring van Stilbeeld Fotografie [afb. 14]. Een
van de ouders van de overleden Mees zei het volgende:
Camino Cahier 4 – 2019
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… Mees mocht slechts vier maanden bij ons zijn. Naast verdriet
hebben wij ook kunnen lachen, zelfs bij het mandje waarin hij lag. De
kinderen legden doekjes en kleertjes rondom hem. Dat geeft ook aan
hoe dicht emoties bij elkaar liggen. Ik ben trots op hoe we dit samen
gedaan hebben. We hebben het nog bijna dagelijks over Mees. Er zijn
geen geheimen voor de kinderen. Het leven gaat door… Herinneringen
vervagen, met name voor de kinderen, die nog zo klein waren. Foto’s,
ze zijn de herinneringen voor later.
Een ander verhaal. Tijdens de genoemde tentoonstelling kwam Merel op de sterfdag van haar moeder eerst naar haar graf op De Nieuwe Ooster en toen kwam
ze naar het museum, omdat we daar een post-mortemfoto van haar moeder hadden opgehangen.
Vingerafdrukken zijn ook een mooi persoonlijk (en niet eng) iets om te bewaren
[afb. 15]. Er zijn sieraden met vingerafdrukken in allerlei vormen en maten.

Afb. 15: Hanger met vingerafdruk, 2018 (Jewel Concepts)

Weg van het lichaam
We laten de menselijke resten en de lijkenfotografie achter ons. Alle objecten,
hoe onbeduidend ook, kunnen symbolen worden, ook symbolen die ons in contact brengen met dode dierbaren. En dat is van alle tijden. De Braziliaanse theoloog Leonardo Boff beschrijft in 1976 hoe de peuk van de laatste sigaret die zijn
vader rookte zo’n symbool werd, hoe zelfs de geur van Zuid-Braziliaanse tabak
herinneringen aan zijn vader oproept.
Zo kan elk willekeurig voorwerp een belangrijke rol spelen in rouw en herinnering. Neem bijvoorbeeld de knoop. We hebben er allemaal honderden; op
onze bloezen, overhemden, jassen, jurken en broeken. Kunstenaar Helena van
Camino Cahier 4 – 2019
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Essen maakt via haar bedrijf parlAmore rouwsieraden van deze knopen, die opgevat kunnen worden als relieken van de gemiste persoon [afb. 16].

Afb. 16: Rouwknoop, 2007, Marian van Essen/parlAmore (Museum Tot Zover, Amsterdam)

Zelf schrijft ze:
Zo’n knoopje is zo vaak door de overledene aangeraakt dat het echt een
tastbare herinnering aan hem of haar vormt, zeker als het een knoopje is
van een kledingstuk dat voor jou als nabestaande een speciale betekenis
heeft: de zondagse jurk van je moeder, het favoriete hemd van je vader,
noem maar op.
Op haar website 1 staan mooie reacties, die goed aangeven hoe de rouwknoop
functioneert:
De Rouwknoop geeft mij de mogelijkheid om op een subtiele manier
mijn vader te eren en te herdenken, maar geeft ook steun in lastige situaties. Dan heb ik het gevoel een ‘beschermengel’ bij me te hebben. Aan
de steen hangt een emotionele waarde en die wil ik niet altijd om mij
heen hebben. Daarom is het voor mij altijd een bewuste keuze wanneer
ik hem opspeld. (Maureen Birney)
Als ik mijn Rouwknoop draag voel ik me verbonden met mijn vader.
Dan denk ik soms opeens aan iets dat hij gezegd heeft, een grapje dat hij
maakte, of aan die zomervakantie waarin hij me leerde vissen. Ik hoef er

1

www.parlamore.nl
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niet altijd over te praten dat hij er niet meer is, de Rouwknoop symboliseert voor mij een stilzwijgende verbondenheid die ik koester. (H.B.)
Zo kan een knoop van een paar cent grote waarde hebben.

Taart-urn
Ik keer nu terug naar crematie-as voor een feestelijke afsluiting van mijn presentatie [afb. 17].

Afb. 17: Taart-urn voor de as van Guus Vleugel, keramiek, 1998, Guusje Beverdam (Museum Tot Zover,
Amsterdam)

Hier is een extravagante taart, vrolijk en over-the-top gedecoreerd. De originele
kaarsen zitten er nog in. De taart van keramiek is gemaakt door Guusje Beverdam
en we hebben hem onlangs verworven. Twintig jaar lang werd de as van toneelschrijver Guus Vleugel bewaard in deze taart, in deze reliekhouder zou je bijna
zeggen. Vleugels partner Ton Vorstenbosch wilde de as in huis hebben, maar
wilde niet dat die in een urn-achtige urn zou zitten. De as moest bewaard worden
in iets moois, in iets vrolijks. De taart-urn stamt uit 1998 en past in de trend van
de extravagante uitvaarten uit de jaren 90. Het was de tijd dat veel mensen uit de
uitgaanswereld en de gay-scene bezweken aan AIDS. Hun uitvaart moest zijn
zoals ze hadden geleefd: feestelijk. Of de taart-urn aanbeden werd weet ik niet.
Maar betekenis had-ie zeker voor Ton Vorstenbosch en hun vrienden en familie.
En dat het een blikvanger was weet ik wel zeker.
Kortom: een krachtig rouwvoorwerp.
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Afrikaanse voorwerpen met kracht
Harrie Leyten

Over de betekenis van dingen
In de tentoonstelling ‘Relieken’ in het Museum Catharijneconvent liggen relieken
met een geschiedenis. Zij herinneren ons aan een legendarische heilige of een
gebeurtenis die diepe sporen heeft nagelaten in onze samenleving. Maar als de
gebeurtenis waaraan relieken herinneren lang geleden heeft plaats gevonden, kunnen die herinneringen vervagen of een andere betekenis krijgen.
In volkenkundige musea liggen voorwerpen die in de afgelopen twee eeuwen
door handelsreizigers, missionarissen, zendelingen of ontdekkingsreizigers uit
Afrika zijn meegebracht. Veel van deze voorwerpen speelden een rol in rituelen.
Ze worden omschreven als voorwerpen met kracht.
In dit artikel wil ik nagaan hoe er omgegaan is met de geschiedenis van enkele
Afrikaanse voorwerpen met kracht die in musea te zien zijn. Wat is hun oorspronkelijke betekenis? Hoe is die betekenis door de jaren heen veranderd? En waarin
bestaat de kracht van deze voorwerpen?

Afb. 1: Priesteres met beeldjes. Fanti, Ghana
(foto: Cole & Ross, The Arts of Ghana, p. 21)

Camino Cahier 4 – 2019

22

Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen

Deze priesteres van een plaatselijk heiligdom in Ghana heeft beeldjes in haar handen en draagt kralenkettingen om haar hals. Het zijn voorwerpen met een kracht,
waarvan zij gelooft dat die haar zelf beschermt tegen ziekte of hekserij of ander
onheil, of een kracht die een zieke kan genezen. De vrouw heeft haar gezicht wit
beschilderd, ze draagt een pruik, en ze oogt als iemand die in trance is. Ze is
omgeven door mensen die op de een of andere wijze betrokken zijn bij haar optreden als priesteres, en als medium tussen hen en de krachten die zij voelt in de
andere wereld. Zij is duidelijk de centrale figuur in een ritueel.
Echter, voor Europese missionarissen en zendelingen die in de 19de en begin
20ste eeuw naar Afrika reisden, getuigden deze vrouw, haar voorwerpen en haar
optreden, van bijgeloof, magie, kortom van heidense praktijken. Voorwerpen zoals op deze foto werden verzameld en meegenomen naar Europa als souvenir of
als curiosum. Deze voorwerpen werden in een museum tentoongesteld en door
bezoekers als kunst beschouwd. Zij hadden het contact met hun vroegere context
en daarmee hun oorspronkelijke betekenis verloren.

Afb.2: Voodoo tentoonstelling, Afrika Museum 1996
(foto: fotoarchief Afrika Museum, Berg en Dal)

In een fraai vormgegeven tentoonstellingsruimte heeft het Afrika Museum in
Berg en Dal een tentoonstelling over voodoo ingericht. In de sfeervol belichte
zaal staan voorwerpen die ooit gebruikt werden in een voodoo ritueel. Het is een
nagebouwd heiligdom, zonder priesteressen, zonder mensen die de kracht van
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voodoo oproepen, zonder muziek, zonder spektakel, ver verwijderd van hun oorspronkelijke context. Hier worden geen zieken genezen, geen heksen uitgedreven.
Zo presenteren volkenkundige musea hun collecties. Hoe is hier de betekenis van
de voorwerpen veranderd? Ze hebben hun oorspronkelijke betekenis verloren.

Afb. 3: Tweelingbeeldjes Ibeji. Yoruba, Nigeria
(Coll. Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. AM-221-2)

Deze beeldjes tonen twee naakte vrouwenfiguren, met hoog opgestoken kapsels
en geprononceerde borsten. Europeanen hebben deze beeldjes gezien als afgodsbeeldjes. Op basis van onderzoek ter plaatse weten we nu, dat dit geen afgodsbeeldjes zijn, maar ibeji. In het Nederlands worden ze tweelingbeeldjes genoemd.
Voor de Yoruba staat het vast dat een tweeling bedoeld is om vanaf hun gezamenlijke geboorte samen te zijn. Als een van hen sterft, laat de moeder een beeldje
maken ter vervanging van het overleden kind. De moeder zal het verzorgen als
het nog levende kind. Het wordt gevoed samen met het levende kind, wordt samen gebaad, te slapen gelegd en de volgende ochtend weer gewekt. Een ibeji is
een gedachtenisbeeldje dat met liefde en zorg wordt gekoesterd. Dat een dergelijk
beeldje niet alleen het overleden kind voorstelt, blijkt uit de wijze waarop de borsten worden getoond. Een Ibeji is voor de moeder een verbeelding van hoe haar
kind er als volwassene zou hebben uitgezien. De nadruk op haar vrouwelijkheid
en haar sterk vergrote, fraaie kapsel maken duidelijk dat het leven van deze mens
voortijdig afgebroken is, maar haar vruchtbaarheid blijft bestaan.
Maar een Volkenkundig museum dat tweelingbeeldjes tentoonstelt, kan niet
tonen hoe de moeder zorgt voor deze herinneringsbeeldjes. De vroegere context
ontbreekt.
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Het zich toe-eigenen van betekenis

Afb. 4a-b: Twee maskers van het Epa genootschap. Yoruba, Nigeria (Coll. Paters Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën (SMA), tot 2012 in het Afrika Centrum in Cadier en Keer, thans in
bruikleen aan Missiemuseum Steyl-Tegelen)

Een missionaris in Nigeria verzamelde in 1924 deze twee maskers in Nigeria en
verscheepte ze naar zijn ouderlijk huis in Nederland. Het verhaal gaat, dat zijn
vader onthutst was, toen hij de kist opende en deze twee beelden van halfnaakte
vrouwen zag liggen. Hij begreep niet waarom zijn zoon deze obscene figuren kon
aanschaffen. De missionaris zelf had echter een duidelijk idee: deze beelden van
halfnaakte vrouwen stonden voor hem symbool voor het gebrek aan beschaving
in Afrika. Hij wilde ze in Nederland tonen op missietentoonstellingen, om bezoekers te overtuigen hoe noodzakelijk het werk van de missie was in de kerstening
van Afrika.
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Afb. 5: Missietentoonstelling van Sociëteit voor Afrikaanse Missiën in 1925 (plaats onbekend)
(foto: archief Paters SMA)

Op een missietentoonstelling in 1925 stonden de twee maskers centraal en flankeerden het geschilderde portret van de stichter van de congregatie. De boodschap was duidelijk: de stichter stuurde zijn missionarissen naar Afrika om beschaving te brengen en de heidenen te bekeren. Toch wilde de missionaris zijn
bezoekers niet onverwacht confronteren met deze maskers. Hij bedekte hun
boezems met een lap stof. Alleen de suggestie al van hun naaktheid moest duidelijk spreken van de lage graad van beschaving in Afrika.
De pater wist niet wat de oorspronkelijke betekenis was van de twee maskers. Waarschijnlijk interesseerde die hem niet. Hij presenteerde de beelden met
een voor hem belangrijke boodschap, met de betekenis die hij eraan gaf, die van
de lage trap van beschaving en daaraan gekoppeld de noodzaak van het missiewerk, waaraan hij het dringende verzoek koppelde of de bezoekers s.v.p. hun
geldelijke steun wilden geven.
De twee maskers in de tentoonstelling verloren hun oorspronkelijke betekenis. De missionaris eigende zich deze beelden toe en hechtte er een nieuwe
betekenis aan vast.
Later, na de Tweede Wereldoorlog, stichtte de missiecongregatie een museum om voorlichting te geven over het werk in Afrika: het Afrika Centrum in
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Cadier en Keer. De directeur van het nieuwe centrum was nooit in Afrika geweest. Hij was een Bijbelkenner. Hij zag in de beelden op de maskers twee vrouwen die hun kinderen zoogden en beschouwde hen als symbolen voor Moeder
Aarde. Een nieuwe vorm van toe-eigening, met een nieuwe betekenis.
In de sociologie en antropologie houdt het begrip ‘toe-eigening’ in dat een
of meer elementen uit een cultuur overgenomen worden door mensen in een
andere cultuur die daar vervolgens een nieuwe betekenis aan geven. Degene die
er de nieuwe betekenis aan geeft, geeft daarmee ook kritiek op en een correctie
van de oorspronkelijke betekenis, uiteraard vanuit zijn perspectief.
Pas in de jaren 70 zagen de eerste etnografische studies over de Yoruba het
licht. Zij beschrijven het jaarlijkse Epa festival dat door de Yoruba uitbundig
wordt gevierd. Hoogtepunt is de optocht met vele maskerdansen. Helemaal aan
het eind danst het masker dat de koning voorstelt. Daaraan voorafgaand danst
het masker dat een ode wil zijn aan alle vrouwen. Het toont een vrouw met ontblote boezem als symbool van het moederschap. De vrouwen worden geëerd,
toegezongen om hun schoonheid, om hun kracht, om de kinderen die zij schenken aan de samenleving. De danser (een man) beweegt zich statig door de mensenmassa. Het beeld boven op het gezichtbedekkende masker steekt hoog boven
de mensenmassa uit. Vrouwen vragen het masker om haar te zegenen, opdat zij
zelf ook vruchtbaar mogen zijn.

Afb. 6: Missietentoonstelling Tilburg ca. 1950
(foto: archief Paters SMA)
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Antropologisch onderzoek betekende een herwaardering van de oorspronkelijke
betekenis van de maskers. Toch werden zij in de museumopstelling niet op die
wijze gepresenteerd. Op de kaft van de catalogus van het Afrika centrum werden
de maskers getoond als topstukken van Afrikaanse kunst: een nieuwe vorm van
toe-eigening. Immers, in Afrika zelf zag men in die tijd houtsnijwerk niet als
kunst. Het waren gebruiksvoorwerpen, soms met een religieuze betekenis.
Volkenkundige musea, maar ook het Museum Catharijneconvent in zijn tentoonstelling ‘Relieken’, tonen voorwerpen die zij uit hun oorspronkelijke context
hebben gehaald. We noemen dit decontextualisering. Daarmee veranderen musea
de betekenis van de tentoongestelde objecten.
De twee Epa maskers hebben in de meer dan honderd jaar van hun bestaan
verschillende, verschuivende betekenissen gekregen. In hun oorspronkelijke context als een eerbetoon van de Yoruba samenleving aan hun vrouwen. Yoruba
vrouwen zagen de maskers als schenkers van hun vruchtbaarheid. Maar de maskers zijn sinds hun komst in Europa ook op verschillende ogenblikken door verschillende mensen toegeëigend geweest. Missionarissen zagen hen als blijk van
onbeschaafdheid, anderen als Moeder Aarde, weer anderen als topkunst.

Het toekennen van betekenis
Vanaf het moment dat de eerste Europeanen kennis
maakten met de Baule cultuur in Ivoorkust, zijn hun
beelden, maskers en andere voorwerpen geliefde
verzamelobjecten geworden. Ze werden spoedig als
kunst gewaardeerd vanwege hun verfijnde vorm, hun
glanzende oppervlak en vooral hun ‘bijna Europese
schoonheid’.

Afb. 7: Blolo bla, Baule, Ivoorkust (Coll. Paters SMA, tot 2012
in Afrika Centrum, Cadier en Keer, thans in bruikleen aan
Missiemuseum Steyl-Tegelen)
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Dit fraaie beeld van een vrouw is gemaakt door een beeldsnijder van de Baule in
Ivoorkust. Het werd tot in de jaren 70 van de vorige eeuw in alle boeken over
Afrikaanse kunst een voorouderfiguur genoemd. Volgens ‘kenners’ toonden zij
ook de grote waardering van de Baule voor hun voorouders. In de jaren 70 deed
Susan Vogel, een Amerikaanse antropologe, veldwerk bij de Baule. Toen zij haar
informanten ondervroeg over hun voorouderbeelden, keken deze haar onthutst
aan: “Denkt u dat wij afbeeldingen maken van onze voorouders?” Toen ontstond
er een discussie die Susan Vogel nauwelijks kon volgen omdat er uitdrukkingen
gebruikt werden, die niemand in een Europese taal kon verklaren. Tenslotte
bleek, dat de Baule geloofden in een ‘andere wereld’, zeg maar een ‘hiervoormaals’, waar mensen verblijven tot zij geboren worden. Ze noemden dat blolo.
Een mens bestaat daar in tweevoud, een mannelijke helft (blolo bian) en een vrouwelijke helft (blolo bla). Er is dus geen sprake van voorouders, maar van toekomstige kinderen. Wanneer een deel besluit geboren te gaan worden op aarde, maken
de twee delen in de blolo afspraken met elkaar: hoe lang blijf je leven? Wanneer
kom je terug? Wat ga je doen in je leven? Ga je trouwen? Krijg je kinderen? Krijg
je aanzien in de samenleving? Tijdens de geboorte van het deel (laten we zeggen:
het mannelijke) vergeet hij die afspraken. Hij groeit op, maar vroeg of laat moet
hij keuzes maken in zijn leven: welke vrouw zal ik trouwen? Zal ik solliciteren op
die baan? Moet ik dat risicovolle bedrijf starten? Hij zal een beroep willen doen
op zijn wederhelft in de blolo, met wie hij al die keuzes besproken heeft, voordat
hij geboren werd. Hij laat een afbeelding maken van zijn blolo bla, een ideaalbeeld,
zoals hij denkt dat zij er uit zou zien als zij geboren was. Via deze afbeelding kan
hij met haar praten en overleggen.
Dit is het geïdealiseerde beeld van een mans spirituele counterpart, blolo bla.
Hij zal dit beeld in zijn slaapkamer plaatsen en communiceert met haar over belangrijke momenten in zijn leven, over dilemma’s en keuzes die hij moet maken.
Dit geloof in het ‘hiervoormaals’ is niet iets uit het verleden, maar bestaat nog
steeds. Om de communicatie met zijn blolo bla te optimaliseren, zal hij voedsel
(eieren) of kleine geschenken bij het beeld leggen. Hij kan ook van tijd tot tijd een
nieuwe beeltenis van zijn blolo bla laten maken, waarin zij gekleed gaat in een
‘stadse’ korte rok, hoge hakken draagt en een kek tasje in haar hand houdt.
Wanneer de vrouwelijke helft in de blolo geboren wordt, zal zij bij het volwassen worden, een geïdealiseerde afbeelding van haar blolo bian laten maken, als
een wijze man met een baard, zittend op een zetel zoals die in gebruik zijn bij
notabelen. Ze kan er ook voor kiezen om hem te laten afbeelden als een moderne
dandy, in een smetteloos kostuum, met een stropdas, lakschoenen en een gemillimeterd kapsel. Misschien hecht de vrouw nog een betekenis aan haar blolo bian.
Deze afbeelding staat in de slaapkamer waar ook haar echtgenoot het beeld kan
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zien. Misschien wil ze hiermee zeggen: “Ik vind dat jij, mijn echtgenoot, te armoedig gekleed bent. Ga cursussen doen, haal diploma’s, zodat je een baan krijgt
met een goed salaris. Dan kun je je kleden zoals mijn blolo bian, en krijg je aanzien
in de samenleving.”
Afrikaanse beelden en maskers, die een rol speelden in openbare of huiselijke
rituelen, kunnen, afhankelijk van hun context, verschillende betekenissen krijgen
toegekend door hun eigenaars of gebruikers. Na het overlijden van zijn eigenaar
kan een voorwerp met kracht zijn betekenis verliezen. Zijn rituele rol is dan uitgespeeld. Het beeld kan afgestoten worden of afgedankt.

Het toekennen van kracht aan dingen
Het beeld in afbeelding 8 is afkomstig uit Congo en wordt een nkisi genoemd.
Het kan in veel vormen en varianten worden gemaakt. Het voorwerp kan de afbeelding zijn van een mens of dier, of een voorwerp.
In alle gevallen is het een voorwerp waaraan een
kracht wordt toegekend. Een nkisi bestaat steeds uit
twee delen: de afbeelding, die van natuurlijke materialen gemaakt is (hout, vezels) en de drager is van
de zogenaamde bilongo die medicijnen worden genoemd. Deze laatste kunnen op zichzelf al symbolen zijn van dierlijke kracht (klauwen, tanden,
geslachtsdelen) of planten of kruiden waarvan de
naam geassocieerd wordt met een bepaalde ziekte of
ander onheil. De toegevoegde attributen geven het
beeld een agressieve uitstraling. Zoals de betekenis
van een ritueel voorwerp in Afrika verloren kan
gaan of kan veranderen, zo is de kracht die een beeld
uitstraalt niet inherent aan het beeld, maar wordt hij
aan het beeld toegekend.

Afb. 8: Nkisi, Yombe. Dem. Rep. Congo (Afrika Museum, Berg en Dal. Coll National Museum
van Wereldculturen. Coll.nr. AM-376-2)
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In de westerse wereld bestaat al sinds de 18de eeuw de opvatting, dat een kunstwerk zijn betekenis en uitstraling te danken heeft aan de kunstenaar die het voorwerp gemaakt heeft. Men spreekt dan van: “kunstvoorwerpen spreken een taal”.
Zij worden ‘data-carriers’ genoemd, of ‘Sachzeuge’, of ‘Objets-témoins’. Deze
opvatting is ook populair in veel Nederlandse musea. Ik pleit voor een andere
opvatting: de betekenis van een voorwerp is niet inherent aan het werk, maar
wordt eraan toegekend. Deze opvatting is van toepassing op de betekenis van het
voorwerp, maar ook op de kracht die het voorwerp heeft.
Alfred Gell ontwikkelde deze visie van het toekennen van betekenis en
kracht aan een voorwerp door een mens in de jaren 90 van de vorige eeuw en
noemde het de theorie van ‘agency’. Iets of iemand is een ‘social agent’ als hij de
oorzaak is dat bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Voor een meisje is haar pop
een ‘social agent’. Voor een man is zijn auto een ‘social agent’ (“Hij brengt me
overal naartoe”). De kern van deze theorie is, dat er een relatie bestaat tussen de
‘agent’ (het voorwerp) en de mens. Deze mens ziet zichzelf als de ontvanger van
de kracht die het beeld uitstraalt zonder zich ervan bewust te zijn dat hij degene
is die de betekenis en de kracht toekent aan het voorwerp. Die toekenning kan
geschieden door een individu (het meisje bij haar pop, de Baule man of vrouw
met hun spirituele counterpart), een priester van het plaatselijke heiligdom (die
een voorwerp met kracht gebruikt om een zieke te genezen, of onheil af te weren).
De kracht kan ook worden toegekend door een groep mensen en zal alleen maar
groter worden, naarmate de groep mensen talrijker wordt (volgelingen, gelovigen,
deelnemers aan een ritueel).

Afb. 9: Nkisi nkonde, Yombe, Cabinda (Coll. Nationaal
Museum van Wereldculturen. Coll.nr. AM-172-1)

Afbeelding 9 is een nkisi nkonde, een groot beeld
(bijna een meter hoog), waarin tientallen spijkers
geslagen zijn. Deze beelden zijn vaak eigendom van
een dorpsgemeenschap en kunnen worden aangewend om bedreigingen van de vrede in de gemeenCamino Cahier 4 – 2019
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schap te herstellen. Zij kunnen ook dienen om hekserij tegen te gaan. Men
gelooft, dat zij in staat zijn om ziektes of andere rampspoed te ontketenen en
daarmee misdadigers te straffen. Bij een conflict tussen twee dorpen of buurtschappen wordt een nkisi nkonde tussen de strijdende partijen geplaatst. Iedere
partij wordt gevraagd om een spijker in het beeld te slaan waarmee zij het herstel
van de goede relaties bevestigen. Bij een overtreding van de wapenstilstand zal de
kracht van nkisi nkonde hen straffen.
Nogmaals, zoals de betekenis van een voorwerp niet inherent is aan het
voorwerp maar afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt, zo is ook
de kracht van een voorwerp niet inherent aan een voorwerp, maar wordt die
kracht er door mensen aan toegekend. Als een voorwerp waarvan men aannam
dat het ziekten kon genezen enkele malen gefaald heeft en de patiënt aan zijn
ziekte is overleden, wordt gezegd, dat het geen medicinale kracht meer heeft. Het
voorwerp kan worden vernietigd.

Afb. 10: Akuaba. Fanti, Ghana. (Collectie auteur, foto:
Joris Leijten)

De naam van dit beeldje is Akua ba. Het verhaal gaat, dat er ooit in Zuid Ghana een vrouw
leefde, die Akua heette. Ze was al enige tijd getrouwd, maar nog steeds niet zwanger. Ze bezocht de priester van het plaatselijke heiligdom.
Hij raadde haar aan een beeldje te laten maken
van het kind dat ze zou willen krijgen. Nadat het beeldje was gemaakt heeft de
priester in een kort ritueel de kracht toegekend aan het beeldje die nodig was om
de vrouw zwanger te doen zijn. Daarna droeg zij het in haar omslagdoek op haar
rug, zoals moeders dat doen. Niet lang daarna werd zij zwanger. Het beeldje werd
Akua-ba genoemd (ba betekent kind). Sindsdien zijn talloze jonge vrouwen in
Ghana zwanger geworden dankzij een Akuaba, die zij voor zichzelf lieten maken.
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Jaren geleden was ik op bezoek bij een vrouw die dankzij een Akuaba ritueel
zwanger was geworden en een mooie dochter had gekregen. Zij liet me het
beeldje zien: een beeldje van een meisje, met een hoog voorhoofd als teken van
intelligentie, met een lief gezichtje, kleine borstjes. Ze gaf het mij. Ik heb het in
dank aanvaard. Ik heb het me toegeëigend en het een nieuwe betekenis gegeven.
Ik wist, dat de kracht die er ooit aan toegekend was geweest, er niet meer was. Ik
haalde het uit zijn Ghanese context. De oorspronkelijke betekenis was verdwenen. Ik heb het een nieuwe betekenis gegeven. Voor mij is dit beeldje een relict,
een herinnering aan een dierbaar moment. Het is voor mij ook een gebed in hout
geweest van een jonge vrouw die zo graag moeder wilde worden.
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The Lampedusa Cross en andere relieken en
krachtvoorwerpen van grensdoden 1
Paul Post

The Lampedusa Cross

Afb. 1 en 2: The Lampedusa Cross in het British Museum, Londen (foto’s British Museum)
1 Deze bijdrage is een uitgewerkte en geannoteerde artikelversie van de inleiding op de Camino Academie expertmeeting ‘Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’, Utrecht 23 november 2018. De
oorspronkelijke lezing bestond uit een verhaal gehouden aan de hand van een PowerPoint presentatie. Enkele slides daarvan keren hier terug. Ik verwijs voorts voor literatuur, data, afbeeldingen e.d.
naar twee eerdere publicaties over vluchtelingenrituelen: P. POST: ‘The Lampedusa Tragedy. Chronicles of absent and emerging ritual repertoires’, in Jaarboek voor Liturgieonderzoek/Yearbook for Liturgical
and Ritual Studies 31 (2015) 19-43 open access: http://rjh.ub.rug.nl/index.php/jvlo/article/view
/19534/17012 ; P. POST: ‘Refugee rituals: exploring ritual repertoire of victimhood’, in MARTIN
HOONDERT, PAUL MUTSAERS & WILLIAM ARFMAN (eds.): Cultural Practices of Victimhood (London/
New York: Routledge 2018[2019]) (Series: Victims, Culture and Society) 55-80.
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Zie hier: The Lampedusa Cross. Een kleurig houten kruis tentoongesteld in het prestigieuze British Museum in Londen. Getoond als een kostbaar kleinood in een
afgesloten glazen vitrine, fraai uitgelicht. De uitstraling is onmiskenbaar: een kostbaar uniek reliek en krachtvoorwerp, een door het museum en de bezoeker gekoesterd erfgoed, geheel in lijn met kostbare reliekhouders van goud en zilver.
Het kruis werd recent pas in de collectie opgenomen. In 2015 werd het verworven
bij gelegenheid van het afscheid van de director van het British Museum, Neil MacGregor, op initiatief van mede-stafleden.2
Maar bij nader toezien is dit Lampedusa Cross helemaal niet zo’n uniek voorwerp. Sterker nog: er zijn er honderden, waarschijnlijk zelfs duizenden van in
omloop. Zo reizen Lampedusa Crosses langs Engelse kerken als The Cross of Migrants,
om aandacht, gebed en geld te vragen voor het leed van migranten. Zo uniek en
kostbaar is The Lampedusa Cross dus niet, hoewel we natuurlijk kunnen discussiëren over wat iets uniek en kostbaar maakt. Wel is het beslist een reliek en een
krachtvoorwerp. Het is gemaakt van hout van gestrande boten en bootjes waarmee migranten de oversteek vanuit Afrika naar Europa maken. Van die resten,
relieken, worden Lampedusa Crosses gemaakt. Het is een vast en mobiel reliek
tegelijk. Je kunt erheen gaan, naar het British Museum, als een soort pelgrimage.
Maar het komt ook naar je toe, zoals in die Engelse kerken of op bestelling. Ook
elders zie je het kruis opduiken. Zo heeft de huidige paus Franciscus als staf ook
wel een Lampedusa Cross. Maar je kunt ook zelf een Lampedusakruisje aanvragen
door een klein kruisje te bestellen via bepaalde kerkelijke organisaties met een
wens of gebed erbij.
Vast en mobiel. Op zich is dat niet uitzonderlijk. Relieken en krachtvoorwerpen komen vaker naar je toe. Zo gaat het gebalsemde en vereerde lichaam van
Padre Pio bij gelegenheid vanuit Zuid-Italië op reis door Italië en wordt in een
glazen kist getoond en door de straten van steden gedragen. En in eigen land gaan
soms krachtbeelden zoals het genadebeeld van O.L. Vrouwe Sterre der zee uit
Maastricht ook op tocht door Limburg.

Het verhaal bij het kruis
Zoals we precies weten wanneer en hoe het Lampedusakruis in het British Museum kwam, kennen we ook de ontstaansgeschiedenis van dit kruis, de scheppingsmythe zogezegd. Het begon allemaal in 2011. Francesco Tuccio, de lokale
Zie https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?
objectId=3691920&partId=1&searchText=cross+lampedusa&page=1 ;
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35120004 (gezien nov. 2018).
2
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meubelmaker en timmerman van het kleine Italiaanse eilandje Lampedusa, vertelde het verhaal zelf vele malen in de media. 3 Hij zag in zijn parochiekerk een
groep migranten zitten. Ze huilden, niet zozeer om hun eigen lot, als wel om
vrienden en verwanten die de overtocht niet overleefd hadden. Dat leed greep
Tuccio aan en hij besloot uit compassie en solidariteit in plaats van meubels kruisen en kruisjes te gaan maken van het hout van de vele op Lampedusa gestrande
boten. Bootrelieken werden zo kruisrelieken. En zo ontstond The Lampedusa Cross.
Eerst richtte de productie zich op de lokale en regionale omgeving. Maar al snel
speelde de kruisen een internationale rol als migrantenkruisen in allerlei acties. Er
kwamen meer en meer bestellingen vanuit de hele wereld. Engeland speelde een
belangrijke rol zoals we al zagen. En zo was er het initiatief van de staf van het
British Museum een kruis te bestellen bij Tuccio.

Afb. 3: achterkant van The Lampedusa Cross, handtekening Francesco Tuccio, 2015 (foto: British Museum)

Border Deaths
The Lampedusa Cross is dus direct verbonden met de migrantenstroom in het Middellandse Zeegebied en meer in het bijzonder met de vele, vele doden die daarbij
te betreuren zijn, de zogenoemde border deaths of grensdoden. Sinds 1985 bestaat
3

Zie POST: ‘The Lampedusa tragedy’.
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het Schengen Verdrag dat binnen de EU open grenzen garandeert, maar de buitengrenzen dichthoudt. Men spreekt in dat verband wel van Fortress Europe, Fort
Europa. Al decennia proberen vooral Afrikaanse vluchtelingen dit fort binnen te
komen. Er zijn een aantal instroomroutes die al naargelang politieke, economische of militaire omstandigheden populair zijn. Er is de westelijke route via
Spanje, vaak vanuit Marokko. Er is de route naar en via Italië vanuit vooral Libië.
Het piepkleine eilandje Lampedusa onder Sicilië is hier de belangrijke hub. Lampedusa staat aldus symbool voor de tragedies die zich op de Middellandse Zee
afspelen met overvolle gammele boten en bootjes. En dan is er in het oosten de
route via Griekenland en de Balkan, en ook via Turkije. Iedereen kent de beelden
en de verhalen van de overvolle kampen op Lesbos en Samos.

Afb. 4: Statistieken influx van migranten naar de EU, 2018

Het gaat om een voortdurende stroom van vluchtelingen uit Afrikaanse landen
waarbij vooral Syrië, Ethiopië en Eritrea belangrijke landen van herkomst zijn.
Ook is inmiddels aangetoond dat de routes voor een belangrijk deel worden gerund door criminelen en criminele organisaties die daar veel geld aan verdienen.
De cijfers die worden bijgehouden door de VN en de EU geven een beeld, maar
zijn niettemin schattingen. De omvang van het aantal grensdoden is gebaseerd
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op bekende schipbreuken, aangespoelde lichamen en berichten van overlevenden. Maar vele schipbreuken en verdrinkingen bleven en blijven ongedocumenteerd. Alleen bij hoge uitzondering worden gezonken schepen gelicht.

Drie iconische momenten 4
Zoals zo vaak bij zogenoemde slow disasters vormt het grote publiek een beeld van
deze situatie door middel van iconische gebeurtenissen die de media halen. Als
het gaat om grensdoden in het Middellandse Zeegebied zijn er de laatste tijd drie
momenten geweest die de tragedie onder de aandacht brachten.
Als eerste was er de scheepsramp vlak voor de kust van Lampedusa in oktober 2013. De kustwacht was er snel bij en borg 366 lichamen waaronder lichamen
van kinderen. De beelden van de berging, van de kisten opgesteld in een loods
maakten diepe indruk in Italië en de rest van Europa. De grensdoden-tragedie
werd opeens zichtbaar en voelbaar. De Italiaans regering bood een staatsbegrafenis aan en zegde hulp toe aan de 155 overlevenden. Maar het verdere verhaal
verliep anders en is navrant te noemen. Van de belofte van een nationale begrafenis kwam niets terecht. Van identificatie of repatriëring van lichamen was door
financiële en politieke bezwaren ook geen sprake. Uiteindelijk werden de meeste
lichamen anoniem (NN: nomen nescio) onder een nummer zonder rituelen ter aarde
besteld in een reeks kerkhoven op Sicilië. In sommige gevallen organiseerden lokale mensen een kleine ceremonie.
Deze ramp en de nasleep ervan leidde tot protesten op Lampedusa en elders
in Italië en Europa. En daarbij zag je het Lampedusa Cross omhooggehouden in de
protestmarsen als aandenken, teken van protest, compassie en solidariteit met
grensdoden.
Een tweede iconisch moment was een schipbreuk in april 2015. Ook deze
ramp maakte grote indruk, om twee redenen. Allereerst door het grote aantal
slachtoffers, 675, en daarnaast omdat het een van de weinige keren was dat het
schip werd geborgen. Een klein schip, met het ongekende aantal van bijna 700
migranten, ging ten onder. En dit keer werd besloten het schip en de lichamen in
het ruim te bergen. Het was een kostbare en moeilijke operatie, maar uiteindelijk
werd het schip aan land gebracht (in de haven van Augusta, Sicilië). Daarmee
werd de tragedie even heel zichtbaar en tastbaar.
Het derde moment kent u allemaal nog. De foto van het aangespoelde jongetje Alan Kurdi, 3 jaar oud, uit het Koerdische Kobani. Het jongetje spoelde aan

4

Zie voor data en verwijzingen: POST: ‘The Lampedusa tragedy’, en IDEM: ‘Refugee rituals’.
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op het strand van Bodrun en de foto van zijn lichaam maakte wereldwijd diepe
indruk. 5
Door deze drie gebeurtenissen werden de aantallen doden op de kaarten en
statistieken sprekender, en kreeg de tragedie die voortduurt tot op de dag vandaag
een gezicht. Het Lampedusakruis is nu direct met deze tragedie verbonden, het
is een reliek en krachtvoorwerp dat letterlijk gemaakt is van overblijfselen van die
tragedie. Dat gegeven, dat verhaal bij het materiaal, geeft het object ook kracht
en impact.

Intermezzo: een kleine cursus relieken en krachtvoorwerpen 6
We noemden het Lampedusakruis steeds reliek en krachtvoorwerp. Voordat ik
nu dat spoor van relieken en krachtvoorwerpen van grensdoden uitwerk met andere typen, past kort een intermezzo over het fenomeen van reliek en krachtvoorwerp. Ik doe dat via enkele schema’s.

Afb. 5: Relieken en krachtvoorwerpen, schema 1
5
6

Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Alan_Kurdi (gezien nov. 2018).
Zie de bijlage met enige literatuur over relieken en krachtvoorwerpen.
Camino Cahier 4 – 2019

The Lampedusa Cross en andere relieken en krachtvoorwerpen van grensdoden

39

Allereerst heel algemeen het speelveld. In het spel zijn aan de ene kant relieken
en krachtvoorwerpen. Daartussen bestaan nauwe relaties, maar ze vallen niet samen. Alle relieken zijn ook krachtvoorwerpen, maar niet alle krachtvoorwerpen
zijn relieken. Relieken hebben vooral te maken met overblijfselen van iemand of
iets. Vaak betreft het de rest van een persoon. Relieken hebben aldus een belangrijke band met de context, de setting van dodenriten. Maar het kan ook om andere
resten gaan, om ruïnes bijvoorbeeld. Krachtvoorwerpen hebben te maken met
objecten, met materiele cultuur die verbonden wordt met kracht, macht, heiligheid. Het zijn voorwerpen die een rol spelen in rituelen, religie, spiritualiteit en
sacraliteit.

Afb. 6: Relieken en krachtvoorwerpen, schema 2

De kern van zowel relieken als krachtvoorwerpen is dat ze een bemiddelende
werking hebben. Die mediatie is meervoudig en complex. Soms bemiddelen ze
een persoon. Het kruis, om bij dat sterke voorbeeld te blijven, bemiddelt Christus
en in het geval van het Lampedusakruis, de grensdoden. Ook kan een gebeurtenis
worden bemiddeld. Een kruis bemiddelt de kruisiging, lijden en dood van Christus. Het Lampedusakruis, de tragedie van de schipbreuken, de tragedie van een
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mislukte migratie. Of ze bemiddelen een object. Het echte kruis, of de feitelijke
boten opgestapeld op de kusten van de Middellandse Zee. Of een plaats wordt
bemiddeld. Via het kruis, Jeruzalem, de Calvarieberg, of Lampedusa via het Lampedusa Cross. Vaak vinden we een complexe combinatie van al deze vormen van
bemiddeling.

Afb. 7: Relieken en krachtvoorwerpen, schema 3

Dat bemiddelen gebeurt op allerlei manieren door het omgaan met die relieken
en krachtvoorwerpen, door ze op allerlei manieren toe te eigenen. ‘Toe-eigening’
is hier een sleutelbegrip. Heel algemeen gesteld gaat het daarbij om twee dominante trajecten van handelen. Allereerst is er ritueel handelen, van alles doen met
de voorwerpen: kussen, ronddragen, koesteren. En verder zijn er de verhalen, de
mythen om en rond het voorwerp.
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Afb. 8: Relieken en krachtvoorwerpen, schema 4

Als het gaat om de functie van relieken en krachtvoorwerpen worden vrij algemeen in de relieken- en krachtvoorwerpenkunde vier clusters van functies genoemd:
a. Herdenken, gedenken en herinneren;
b. Expressie van bepaalde emoties zoals lijden, meeleven, woede;
c. Heel belangrijk is de helende, beschermende, reddende kracht;
d. En tot slot is er de legitimerende functie. Relieken en voorwerpen kunnen macht bevestigen, handhaven, vergroten. Als je als paus van Rome zegt te
staan in de directe traditie van de apostelen, en ook nog in directe relatie tot de
dux apostolorum, Petrus, en je hebt in je nabijheid de resten van die apostel en kunt
de plekken aanwijzen waar hij leefde en de marteldood onderging, dan is je claim
vele malen sterker dan zonder die resten.
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Afb. 9: Relieken en krachtvoorwerpen, schema 5

Tot slot gaven we al aan dat er vele vormen, manifestaties en typen zijn van relieken en krachtvoorwerpen. Bij relieken kan het om een heel directe relatie met
het origineel gaan, om stukjes lichaam, een stuk van de Berlijnse muur. Maar er
zijn vele andere relaties, zoals kleding op het lichaam gedragen, of dingen die in
aanraking waren met het origineel. Maar het kan ook gaan om reproducties, om
virtuele relieken en bemiddelingen, via bijvoorbeeld kunstproducties en souvenirs, foto’s en schilderijen.
Een centraal virtueel reliek van een mens is de naam. In de joodse traditie
geldt dat als je naam nog genoemd en gekend wordt, je niet echt dood en vergeten
bent. Daarom wordt in vele culturen en religies de naam van iemand gekoesterd.
De naam staat geschreven in de palm van Gods hand.

Verschillende relieken en krachtvoorwerpen van grensdoden
In het kader van de migrantentragedie in het middellandse zeegebied en de grensdoden meer in het bijzonder zien we nu verschillende krachtvoorwerpen een rol
spelen die tevens als relieken kunnen worden gezien. Soms zijn dat de lichamen
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van de omgekomen migranten. Maar zoals we zagen bij de scheepsrampen van
2013 en 2015 worden lichamen zelden geborgen, of niet geïdentificeerd en anoniem begraven. Ze kregen om zo te zeggen niet de kans omgeven te worden met
rituelen en verhalen. Weer anders is dat met het lichaam van Alan. Dat werd beslist een reliek, Niet door bepaalde directe mediale bemiddelingen, maar door het
verspreiden van die foto in de media. Maar ook door performances en kunstprojecten waarbij men dat iconische beeld van het aangespoelde jongetje uitvergrootte in een kopie op het strand. Of in performances waarin mensen samen
met dezelfde gekleurde kleding als Alan in eenzelfde houding op het strand gingen liggen.
Een belangrijke indirecte reliek van grensdoden zijn de boten, de wrakken
van de vele gestrande boten en bootjes. Vaak afgedankte kleurige vissersboten.
Die wrakken zien we voortdurend terug als relieken en krachtvoorwerpen. In
feite is The Lampedusa Cross een scheepsreliek.
Terwijl lichamen er dus vaak niet meer zijn, zijn er wel andere resten van de
migranten, zoals kleding. Op de kusten, de stranden en de rotsen spoelen die aan
en hopen zich op. Daarbij vallen door kleur en materiaal de zwemvesten meteen
op. In het publieke domein, bij demonstraties en herdenkingen worden zwemvesten het symbool van de bootvluchteling en grensdode.
Naast kleding zijn er meer objecten, dingen die herinneren aan de migranten,
levenden en doden. En ook die worden reliek en krachtvoorwerp. Men verzamelt
ze, koestert ze, omringt ze met aandacht. Stukjes van een Bijbel, de Koran, liefdesbriefjes, foto’s.
Een laatste vorm van reliek is het zoeken naar de naam, naar enige documentatie over de grensdode. Bij rampen en tragedies zie je steeds opnieuw dat
men de ramp en de slachtoffers letterlijk een naam en een gezicht tracht te geven.
Zorgen dat er op zijn minst iets rest, al is het maar virtueel, een naam, of ook hoe
raar het klinkt, een nummer, opgenomen zijn in een lijst, gekend, gezien zijn en
worden. Steeds gaan mensen, instanties en groepen op zoek naar data, naar documentatie om te lijsten in te kunnen vullen en niet steeds NN te zetten, nomen
nescio, naam onbekend. Voor de grensdoden liepen en lopen er verschillende van
die projecten. Soms naast elkaar, voor mij een signaal dat er meer in het spel is
dan statistiek en documentatie. Men wil een monument oprichten voor de ongekende doden.
Steeds is men dus op zoek naar naam en een gezicht. En ook die zoektocht
krijgt een materiele dimensie. Dit zien we ook in de context van andere rampen
en tragische gebeurtenissen. Actueel is bijvoorbeeld het plan voor een groot Holocaust namenmonument in Amsterdam, met op een baksteen de naam van elk
Nederlands Holocaust slachtoffer. Na de MH17 ramp worden de namen van de
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slachtoffers genoemd in het herdenkingsritueel op 10 nov 2014, maar ook geprojecteerd op schermen tijdens de ceremonie, en later in materie gerepresenteerd in
het monument. Steeds weer die namen in steen, in materie. In het Vietnam Memorial in Washington, in het 9-11 monument in New York, in de struikelstenen
(Stolpersteine) in Europese steden. Steeds weer dat reliek, dat krachtvoorwerp dat
zegt: “Dit zijn de namen…” (Exodus 1,1).7

Bijlage: Kleine bibliografie van relieken en krachtvoorwerpen
Lemma’s en artikelen in encyclopedieën:
‘Reliques et reliquaires’, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne en de la liturgie XIV,2
(Paris 1948), 2294-2359 (H. LECLERCQ).
‘Reliquien/R. Verehrung’, W. KLEIN & A. ANGENENDT, in Theologische Realenzyklopädie XXIX (1998), 67-74.
‘Relics’, John S. STRONG, in Encyclopedia of Religion, 2nd ed. (1987/2005).
‘Reliquie’, Andreas HARTMANN, in Reallexikon für Antike und Christentum 28 (2018),
1170-1205.
A. ANGENENDT: Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen
Christentum bis zur Gegenwart (München 1994).
J. BENTLEY: Restless bones: the story of relics (London 1985).
Ph. BORGEAUD & Y. VOLOKHINE (eds.): Les objects de la mémoire. Pour une approche
comparatiste des reliques et de leur culte, = Studia Religiosa Helvetica 10-11 (Bern 2005).
P. BROWN: The cult of the saints. Its rise and function in Latin Christianity (Chicago
1982).
P. BROWN: Society and the Holy in Late Antiquity (London 1982).
M. GIBSON: ‘Death and the transformation of objects and their value’, in Thesis
Eleven 103, 1 (201) 54-64.
7

Vgl. Tommy WIERINGA: Dit zijn de namen (Amsterdam 2012).
Camino Cahier 4 – 2019

The Lampedusa Cross en andere relieken en krachtvoorwerpen van grensdoden

45

C. HAHN & H.A. KLEIN (eds.): Saints and sacred matter. The cult of relics in Byzantine
and beyond (Washington DC 2015).
S. HOOPER: ‘A cross-cultural theory of relics: on understanding religion, bodies,
artefacts, images and art’, in WorldArt 4, 2 (2014) 175-207.
K.-H. KOHL: Die Macht der Dinge. Geschichte und Theorie sakraler Objekte (München
2003).
A. LEGNER, Reliquien in Kunst und Kult. Zwischen Antike und Aufklärung (Darmstadt
1995).
H. LEYTEN: From idol to art. African ‘objects-with-power’: a challenge for missionaries, anthropologists and museum curators (diss. Tilburg, Leiden 2015).
G. SCHOPEN: ‘Relic’, in M.C. Taylor (ed.): Critical terms for religious studies (Chicago
1998) 256-268.
I. SCHRIEMER (red.): Relieken, catalogus Museum Catharijneconvent (Utrecht/Zwolle
2018) Daarin m.n.: J. Raaijmakers: ‘Tastbaar, herkenbaar, controversieel. De rol
van relieken in religie en cultuur’, 6-13; M. de Nood: ‘Heilige helden en de oorbellen van oma. Over hedendaagse ‘huis-tuin-en-keuken’ en andere relieken’, 7481; ‘galerij’ bijdragen van Schriemer, inleidingen: 84s, 110s, 156s, 172s.
G. SNOEK: De eucharistie en reliekenverering in de Middeleeuwen (Amsterdam, diss.
1989).
ZemZem. Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam, themanummer Pelgrimage 1 (2018).
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‘Nu weet ik niet hoe Harry Potter gaat
eindigen…’
Guus van Gunst

“Nu weet ik niet hoe Harry Potter gaat eindigen…” Dat zegt Edmée, mijn oudste
dochter van negenentwintig jaar, wanneer ze in april 2006 te horen krijgt dat zij
ongeneeslijk ziek is nadat er een hersentumor is ontdekt.
In al die jaren die hierop volgen, voel ik mij ongelofelijk machteloos en schuldig. Omdat ik, als vader, haar niet heb kunnen beschermen tegen zo een ‘onverslaanbaar monster’. Waar wij in het begin nog goede hoop hebben, loopt die hoop
als water door onze vingers weg.
Zij is overleden op 19 september 2010. Daarna was er een lange weg te gaan
met veel ups en downs. Veel verdriet volgt, mijn verdriet blijft maar aanhouden
en ik kan daar niet los van komen. Mijn worsteling om ergens mijn verdriet een
plek te geven, om ‘mijn’ verhaal te kunnen delen, om misschien ook antwoorden
te krijgen.
Meerdere keren lijkt het erop dat ik ’gehoord’ word, maar telkens lukt dat
niet en blijft dus de worsteling. Het lukt ook niet meer met mijn fotografie. Waar
ik anders aan mijn gedachten een uiting kan geven in beelden, daalt mijn passie
tot een dieptepunt en kan ik geen inspiratie vinden daar mee bezig te zijn. Dit
duurt ruim acht jaar lang…
In 2005 ben ik christen geworden en op de lange duur kan ik mijn geloof
moeilijk in balans brengen tussen Gods liefde en mijn verlies van Edmée. Een
jaar Bijbellezen en een boek van Henri Nouwen 1 inspireerden mij.
Het boek van Nouwen gaat over rouw en hoop en de Emmaüsgangers. Een
verhaal over twee vrienden die op weg zijn naar huis, die ook een worsteling hebben na de kruisiging van Jezus en die tijdens hun reis treuren en rouwen om het
grote verlies van de dood van Jezus. In deze tocht of reis ontmoeten zij een
‘Vreemdeling’ die ‘gaandeweg’ uitleg geeft en vertelt hoe het zit en waar je de
hoop vandaan kunt halen. De vrienden herkennen Jezus niet, maar hangen aan
zijn lippen.

1

Henri NOUWEN: With Burning hearts! (Maryknoll, NY 2016).
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Hier ontdek ik diezelfde worsteling en in zekere zin een overeenkomst met mij.
Zij, het verlies van hun leraar inspirator en vriend, en het verlies van hoop. En ik
het grote verlies van mijn dochter Edmée. Hoe ga ik verder…? Het boek, het jaar
lezen en bevriende wandelaars Dick en Dory, inspireren mij om na te denken
over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
De tocht der tochten, de voettocht van de Pyreneeën naar Santiago de Compostella. Mijn missie om de laatste as van Edmée die ik nog heb daar uit te
strooien aan het einde van de wereld, bij de Atlantische kust, bij Finisterre. Hier
doe ik het voor. Daar waar het water, aarde en hemel verbindt. Hier kan ik Edmée
ontmoeten en loslaten, of anders meenemen op weg naar een nieuwe toekomst
en naar mijn jongste dochter Kirsten die mij ook nodig heeft. Met deze tocht
hoop ik antwoorden te krijgen van God, de zwaarte van mijn voetstappen achterlatend op mijn tocht. Hoe en wanneer en welk moment geen idee, ik zie wel…
Voor deze pelgrimstocht naar Santiago de Compostella neem ik een krachtvoorwerp mee om op weg te gaan met God. Ik kies er daarom voor om iets mee
te nemen dat hem zal zegenen en beschermen gedurende zijn pelgrimstocht. En
dat is een Mezoeza. Een Mezoeza is een tekstkokertje dat volgens traditioneel
joods gebruik aan de deurpost van de voordeur wordt gehangen en door de rabbijn wordt gezegend. Het huis of de kamer is dan een gezegende ruimte geworden. In de Mezoeza zit een opgerold stuk perkament waarop een tekst uit de
Torah is geprint: Deuteronomium 6 vers 4-6, vaak uitgebreid met 7-9. Deze tekst
luidt:
4 Luister Israël: de heer, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de
HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de
geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen
in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de
stad.
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De betekenis van deze Mezoeza staat aldus gelijk aan ‘thuis zijn’, want mijn rugzak is zijn huis geworden waar je ook bent. Als ik de Mezoeza nu meeneem naar
de pelgrimsherbergen, dan verblijf ik en overnacht ik in een gezegende ruimte, en
voel ik me onderweg een gezegend mens.
Deze reis heb ik gemaakt voor Edmée en om met mezelf, oplopend met
God in gesprek te gaan, met ontmoetingen onderweg om inzicht en antwoorden
te krijgen op de vragen van de afgelopen jaren. Ik zei ‘ik zie wel…’ en achteraf
blijkt dat ook.
Zo krijg ik als pelgrim mijn passie voor mijn fotografie terug en kom terug
met prachtige fotografie, beelden die mij in verzen en psalmen antwoord geven
op de vragen die ik heb tijdens de tocht. Sommige beelden vertellen mij het meteen, en sommige beelden vertellen mij achteraf het antwoord.
Onbewust krijg ik mijn antwoorden mee in beelden die ik onderweg heb
gekregen. Ik heb mijn hoop teruggekregen om verder te gaan met mijn leven en
deze hoop te delen met iedereen die het maar wil zien en horen.
Want de antwoorden die ik zocht, heb ik gekregen van God in mijn prachtige
fotografie van deze ‘gezegende’ tocht.
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Verslag van de Expertmeeting 2018
Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen’ 1

Vooraf
Na de expertmeeting Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen werd op de site van
de Camino Academie (www.caminoacademie.nl) een uitgebreid verslag van de
bijeenkomst gepubliceerd. Delen uit dat verslag zijn hernomen om dit hoofdstuk
te vormen, dat zich met name richt op onderdelen die niet integraal in dit Cahier
konden worden opgenomen. Dat betreft drie elementen van de dag: de inleiding
van Suzanne van der Beek (hoewel de kern daarvan in de inleiding van dit cahier
terugkeert), de lezing van Inge Schriemer, en het krachtvoorwerp, de wandelstaf
van Anja Seunninga. Verder wordt in dit hoofdstuk een impressie gegeven van
de vragen en discussie naar aanleiding van de voordrachten. De auteurs van het
oorspronkelijke uitgebreide verslag zijn Herman Holtmaat en Bart Simmelink.

Opening van de dag
De dag werd geopend door de dagvoorzitter, Suzanne van der Beek (docent
aan Tilburg University, lid van de stuurgroep van de Camino Academie en van
het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob) die alle aanwezigen
verwelkomt en de achtergrond van de bijeenkomst toelicht. De Camino Academie is een platform om wetenschappelijke kennis en praktijkkennis van ervaringsdeskundigen bij elkaar te brengen, om mensen van elkaar en met elkaar te laten
leren. Vandaag gebeurt dat rond het thema ‘Relieken en krachtvoorwerpen’. Een
reliek is een tastbaar overblijfsel dat herinnert aan en een verbinding legt met een
(gedenkwaardig) persoon, een plek of een gebeurtenis. Relieken hebben voor
mensen vaak grote waarde en ze vertegenwoordigen voor hen een bepaalde
1 Paul Post stelde dit verslag samen op basis van eerdere verslagleggingen. Herman Holtmaat maakte
een verslag van de discussies, Wiep Koehoorn heeft voor zijn blog een verslag van de lezingen
gemaakt. Op basis daarvan en op basis van de powerpoint sheets van de lezingen heeft Bart
Simmelink het verslag voor de website gemaakt:
https://www.caminoacademie.nl/agenda/expertmeeting-2018-verslag/ (gezien juli 2018).

Camino Cahier 4 – 2019

52

Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen

kracht. Via zo’n krachtvoorwerp kom je in contact met een bepaalde persoon of
gebeurtenis. Ten aanzien van zo’n krachtvoorwerp kun je nu allerlei vragen stellen, zoals: Wat is de betekenis ervan? Is die betekenis blijvend? Hoe wordt dat
voorwerp gebruikt? En van wie of voor wie is dit krachtvoorwerp? Waar kom je
krachtvoorwerpen tegen? En welke rol spelen ze? In de presentaties van vandaag
en in de krachtvoorwerpen die gepresenteerd worden komen dat soort vragen
vanuit een brede invalshoek aan de orde.

De relieken tentoonstelling in Museum Catharijneconvent: keuzes
en dilemma’s (én de uitwerking)
Inge Schriemer, conservator van het Museum Catharijneconvent, vertelt over
hoe de tentoonstelling over relieken die de prikkel vormde voor de expertmeeting
tot stand is gekomen. Initiatief ervoor lag bij dr. Janneke Raaijmakers (Universiteit
Utrecht), die zich in haar onderzoek (het betreft een NWO VIDI project) richt
op relieken en reliekverering in de middeleeuwen. Zij kwam met de suggestie om
dit thema te kiezen voor een tentoonstelling. Museum Catharijneconvent vulde
dit aan met literatuuronderzoek, ervaringen van andere tentoonstellingen (bijvoorbeeld de eigen tentoonstelling ‘De weg naar de hemel’ (2001) en ‘Treasures
of Heaven’ (2011) van het British Museum), actuele berichtgeving in diverse media en diverse gesprekken met experts.
De meeste mensen denken bij relieken nog altijd aan botten of andere
lichaamsresten die opgenomen zijn in fraai vormgegeven reliekhouders. Maar
vroeger ging het bij relieken ook om bijvoorbeeld zand, planten en steentjes, die
men meenam van een voor hen bijzondere plaats. Eén definitie van reliek (maar
er zijn ook andere definities mogelijk) is dat een reliek afkomstig is van een specifiek persoon of daarmee in contact is geweest. En bovendien dat deze persoon
betekenis heeft voor een grote groep mensen, dat mensen een bijzondere kracht
of werking aan het voorwerp ontlenen en moeite willen doen om het in bezit te
krijgen of erbij in de buurt te komen (bv. via pelgrimsreizen).
Voor de opzet van de tentoonstelling stonden enkele centrale vragen als
doelstellingen centraal. Wat is de kracht van relieken, waarom worden ze gekoesterd en wat heeft dat met ons zelf te maken? Daarnaast wil de tentoonstelling
mensen laten kennismaken met een eeuwenoud, universeel fenomeen door relieken uit verschillende tijden, culturen en religies te laten zien. Vanuit dat perspectief worden verschillende thema’s belicht zoals de massa-verering van relieken die
verbonden zijn met (heilige) plaatsen zoals de gouden rots in Myanmar met een
haar van de Boeddha, en de Ka’aba in Mekka. Maar ook een Maradonna-altaar in
Napels is in de tentoonstelling te zien.
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Vervolgens wordt gekeken naar de kracht die mensen aan relieken toekennen, bijvoorbeeld aan botjes en stenen, maar ook aan doeken met lichaamsvocht
van christelijke heiligen, en aan gordijnfragmenten uit de Grote Moskee van Medina. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie van kracht en macht, aan het
belang van relieken voor machthebbers. Zo zijn er kronen die als reliekhouder
dienen, zijn er oorlogen gevoerd om relieken en zijn relieken gebruikt om een eed
op af te leggen. Vervolgens gaat de aandacht uit naar het belang van relieken voor
bepaalde gemeenschappen. Relieken worden bijvoorbeeld bewaard in een gebouw of in een altaar, zijn verbonden met een bepaald gedachtengoed of worden
gebruikt in rituelen. Aan het eind van de tentoonstelling zijn er relieken die voor
mensen privé van belang zijn.
Bij het organiseren van zo’n tentoonstelling sta je voor uiteenlopende keuzes
en dilemma’s, ook omdat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn tussen
relieken. Als voorbeeld van een overeenkomst is er in de tentoonstelling zowel
een Mariabeeld als een bodhisattva met de voorwerpen die daarin, vaak over een
langere periode verspreid, waren opgenomen. Ook spelen in verschillende religies
gebedssnoeren, heilig water of zand, en lichaamsrelieken een rol en zijn op de
tentoonstelling dat soort relieken te zien.
De tentoonstelling laat ook zien dat voor iedereen een reliek iets anders is.
Voor sommige mensen is bijvoorbeeld een restant van de bunkers in Normandië,
een gedeelte van de Berlijnse muur, een jas met haar van vrienden of een motorpak dat na een ongeluk losgesneden moest worden een reliek. Bij relieken hoeft
het niet te gaan over de vraag of het klopt, maar gaat het over de waarde die een
reliek voor bepaalde mensen heeft. Wat voor de één een reliek is, hoeft het voor
een ander dus niet te zijn. Na afloop van het bezichtigen ervan kun je bij jezelf te
rade gaan over wat (volgens) jou(w) relieken zijn.
Naar aanleiding van vragen uit de zaal wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Relieken hoeven niet persé fysieke voorwerpen te zijn. Ook virtuele dingen
kunnen relieken zijn, want alhoewel veel relieken wel tastbaar zijn, kan bijvoorbeeld een filmpje of een geluidsfragment ook dezelfde waarde en functie
hebben voor bepaalde mensen.
• Is te verklaren dat eenzelfde soort bijzondere gebeurtenis min of meer tegelijkertijd op verschillende plekken voorkomt? Je ziet inderdaad dat in een bepaald tijdvak soortgelijke uitzonderlijke gebeurtenissen voorkomen. Denk
bijvoorbeeld aan Bernadette in Lourdes die een verschijning van Maria
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meende te zien. Er zijn meer verschijningen gerapporteerd door herderinnetjes in die tijd. Dus een dergelijk fenomeen is niet ongewoon, maar daarmee
is het nog niet verklaard.
Om voorwerpen in bruikleen te krijgen, was het belangrijk om van tevoren
een uitgebreide voorstudie te doen en ook met potentiële bruikleengevers
gesprekken te voeren? Belangrijk is geweest dat het museum de bruikleengever steeds een idee kon geven hoe het object tentoongesteld zou worden,
bijvoorbeeld niet collectief, maar met nadruk op uniciteit, met aandacht voor
de culturele achtergrond en respect voor rituele aspecten ten aanzien van een
object. Een voorbeeld: sommige relieken van religieuze oorsprong mag je niet
onder heuphoogte tentoonstellen, dus je moet daarmee rekening houden als
je zo’n tentoonstelling organiseert.
De tentoonstelling focust niet op de intrinsieke waarde, maar op de betekenis
die aan het object wordt toegekend door een individu, groep of gemeenschap.
Zo zou bij wijze van spreken de microfoon de we gebruiken een bijzondere
betekenis kunnen krijgen. Ook multimedia-producten kunnen ‘iconisch’ worden, denk bijvoorbeeld aan een videoverslag van de begrafenis van Diana.
Er is geen onderzoek bekend waarin gemeten wordt welke energie een voorwerp uitstraalt. Het museum heeft daar ook geen onderzoek naar gedaan. De
betekenis, de ‘magie’, herken je aan hoe mensen het object beleven, de verhalen die ze erover vertellen. Bijvoorbeeld: bij het zien van de wurgdoek van
de heilige Cunera waren sommige mensen tot tranen toe geroerd.

Krachtvoorwerp 1: Een pelgrimsstaf
In het eerste intermezzo vertelt Anja Seunninga het verhaal over haar pelgrimsstaf, die ze onderweg op haar Camino heeft gekocht en waar ze allerlei zaken aan
heeft bevestigd die ze onderweg vond.
Mijn krachtvoorwerp is mijn pelgrimsstaf. Gaandeweg heb ik de staf
gepimpt met van alles wat ik op mijn weg vond. Haarelastieken, veren,
een veter, touwtjes, bloemen. Nog weer later een klein vogeltje dat ik
op een rommelmarkt kocht. Dit vogeltje bevestigde ik bovenop mijn
pelgrimsstaf. Mede vanwege regen en wind heb ik een nestje rond dit
vogeltje gemaakt van veren en mos ter bescherming. Het is een
bijzonder en kleurrijk geheel geworden.
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Deze pelgrimsstaf met alle aanhangsels gaf haar kracht in verbondenheid met de
natuur en met voor(t)gaande pelgrims; bovendien bleek het een middel om makkelijk met anderen in contact te komen.
Het was een eyecatcher, mensen reageerden blij verrast op mijn staf,
kwamen met waardering en suggesties of gaven mij iets om de staf nog
mooier te maken. Gaandeweg is ze verbonden geraakt met een keur
aan verhalen.
Zo ontstaat als vanzelf een mooi gesprek onderweg. Haar pelgrimsstaf haalt bij
haar thuis – weer terug van de pelgrimstocht – steeds weer de herinneringen van
toen en de lol van onderweg naar boven.
Dit jaar heb ik weer gelopen. Niet met de staf overigens. Ik wilde iets
meenemen van huis om te geven en te verbinden. Ik heb kleine kaartjes
gemaakt met voor mij mooie en relevante teksten; inspiratiekaartjes.
Deze deelde ik bij gelegenheid uit aan medepelgrims. Ook dit bleek
voor mij een krachtvoorwerp te zijn.

Souvenirs van de doden – de kracht van voorwerpen in de rouwcultuur
De tweede lezing wordt gehouden door Guus Sluiter, kunsthistoricus en directeur van het Nederlands Uitvaart Museum ‘Tot Zover’ in Amsterdam. Zijn verhaal over voorwerpen in de rouwcultuur is toegespitst op de Nederlandse cultuur
en is in dit Cahier opgenomen.
Naar aanleiding van vragen uit de zaal wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Het ongevraagd maken van een vingerafdruk van de overledene was recentelijk in het nieuws. Een deelneemster aan de dag vertelt dat ze bij het overlijden
van haar moeder, enkele jaren terug, op zeer onaangename wijze werd geconfronteerd met die praktijk. Haar moeder had de oorlog meegemaakt en was
allergisch voor het afnemen van vingerafdrukken en soortelijke identificatieprocedures. Ze was zeer geschokt dat het maken van een vingerafdruk van
haar moeder aan de familie min of meer werd opgedrongen.
• Vroeger hadden relieken ook een communicatieve functie voor de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de gewoonte dat nabestaanden een tijdlang
rouwkleding plachten te dragen. Ook tegenwoordig komt dat nog wel voor.
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Naast rouwkleding kan men ook denken aan een rouwband die voetballers
weleens dragen als een van hun spelers is overleden. Ook bidprentjes vervullen zo’n functie. Kunstenaars spelen daar soms weer op in.

Krachtvoorwerp 2: De mezoeza
In het tweede intermezzo vertelt Guus van Gunst over het krachtvoorwerp dat
hij bij zich heeft, een mezoeza. Zijn presentatie is opgenomen in dit Cahier.

The Lampedusa Cross en andere actuele ‘grensdoden relieken’
Paul Post, hoogleraar Ritual Studies, Tilburg University, spreekt over actuele relieken en neemt de zogenoemde Lampedusa-kruisen, zoals bijvoorbeeld vanaf
2015 in het British museum tentoongesteld wordt, als uitgangspunt. Deze lezing
treft men geannoteerd in dit Cahier aan.
Naar aanleiding van vragen uit de zaal wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Ook souvenirs kunnen ervaren worden als een reliek of krachtvoorwerp. De
grens tussen reliek en krachtvoorwerp is niet scherp, eerder fluïde. Souvenirs
zijn daar een voorbeeld van.
• Relieken en krachtvoorwerpen kunnen gezien worden als figurerend in een
context van machtsrelaties, dat kan dus zowel macht als machteloosheid zijn.
Soms heeft dat zelfs duivelse dimensies, denk daarbij aan de auto van Hitler
of het pistool waarmee Pim Fortuyn werd vermoord. Beide zijn overblijfselen
met betekenis, dus in letterlijke zin een reliek.
• Betekenisgeving aan een reliek of krachtvoorwerp is cultuur- en tijdgebonden. Voorbeelden uit andere culturen zijn er uiteraard ook, maar zelfs binnen
eenzelfde context kan de betekenisgeving zeer verschillend zijn, al naar gelang
de visie van de persoon of de groep. Zo nodigde de paus overlevenden van
de schipbreuk bij Lampedusa in 2013 uit voor een ontvangst in het Vaticaan.
Slechts enkelen kwamen opdagen. Die uitnodiging had binnen het referentiekader van de overlevenden geen betekenis, bezig als ze waren met hun
verdere tocht op weg naar het noorden van Europa, in hun ogen het beloofde
land.
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Afrikaanse voorwerpen met kracht
Vierde en laatste spreker is Harrie Leyten, die in 2015 promoveerde op ‘From
Idol to Art. African Objects-with-power’. Voorheen was hij missionaris in Ghana
en Afrikaconservator aan het Tropenmuseum in Amsterdam. Hij behandelde
Afrikaanse krachtvoorwerpen. Zijn bijdrage is in dit Cahier opgenomen.
Naar aanleiding van vragen uit de zaal wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Hoe valt te verklaren dat mensen ‘voelen’ dat een object hen raakt en kracht
geeft, terwijl het krachtvoorwerp van zichzelf geen ‘kracht’ heeft. Het zijn de
mensen die er ‘betekenis’ in leggen, niet andersom. Betekenis toekennen kan
individueel, maar ook collectief gebeuren. Uiteraard is de ene persoon er ontvankelijker voor dan de ander.
• De beeldjes in moderne westerse kleding hebben voor de jongeren dezelfde
betekenis als de beeldjes in traditionele kleding. Ook al zijn het, in onze ogen,
geen traditionele beeldjes meer, voor de jongeren uit deze West-Afrikaanse
cultuur zijn deze beeldjes nog steeds verbonden met de oude traditie.
De expertmeeting werd afgesloten door Suzanne van der Beek. Zij bedankt alle
sprekers, de deelnemers die hun persoonlijk krachtvoorwerp gepresenteerd hebben, de organisatoren en de catering voor hun bijdrage. Onder het genot van een
hapje en een drankje wordt nog verder nagepraat.
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