
REPLIEK  OP  RELIEK  
  

Discussiemiddag  over  objecten  van  persoonsverering    
in  het  Rijksmuseum  

  
Woensdag  9  februari  2011  

Doopsgezinde  kerk,  Singel  452,  Amsterdam  
Aanvang:  14.30  

  
  

Reserveren  via  link  op  www.rijksmuseum.nl/reliek  
  

  
Stuk  hout  van  de  kanonneerboot  van  Van  Speijk,  met  aangehechte  echtheidsverklaring  

  
meestal  met  de  rooms-‐katholieke  kerk.  Het  bewaren  en  

vereren  van  overblijfselen  of  voorwerpen  die  aan  een  heilige,  martelaar  of  held  worden  
toegeschreven  is  echter  zowel  ouder  als  wijdverbreider  dan  het  katholieke  geloof.    
In  de  depots  van  het  Rijksmuseum  bevinden  zich  vele  objecten  die  hun  status  ontlenen  aan  hun  
associatie  met  een  vereerd  persoon  uit  de  Nederlandse  geschiedenis     het  stokje  waarop  
Oldenbarnevelt  gesteund  zou  hebben  toen  hij  het  schavot  beklom,  wapens  die  worden  
toegeschreven  aan  belangrijke  geuzen  of  zeehelden,  onderdelen  van  het  uniform  dat  Van  Speijk  
aanhad  toen  hij  zijn  kanonneerboot  opblies.  Veel  van  deze  objecten  kregen  door  de  associaties  
die  ze  opdeden  een  belangrijke  betekenis  voor  groepen  mensen,  die  vaak  aan  het  religieuze  
grensde  -‐  objecten  die  aan  belangrijke  Remonstranten  hadden  toebehoord  werden  in  kleine  
kring  vereerd  door  aanhangers  van  het  remonstrantse  gedachtegoed,  objecten  van  Van  Speijk  
werden  onderdeel  van  een  nationale  persoonscultus.  
In  de  lezingen  en  de  daaropvolgende  discussie  worden  verschillende  aspecten  van  
reliekenverering  belicht,  en  wordt  de  vraag  opgeworpen  hoe  een  instituut  als  het  Rijksmuseum  
in  de  21e  eeuw  moet  omgaan  met  deze  objecten  en  de  verhalen  die  eraan  kleven.    
  

http://www.rijksmuseum.nl/reliek


Programma:  
  
Dagvoorzitter  en  moderator  van  de  discussie:  Martine  Gosselink,  hoofd  van  de  afdeling  
geschiedenis  van  het  Rijksmuseum  
  
Inloop  vanaf  14.00  uur.  
  
14.30  uur          Start  programma  
  
14.30  -‐  14.40  uur     Opening  door  Taco  Dibbits,  directeur  collecties  van  het  Rijksmuseum  

Martine  Gosselink,  Hoofd  afdeling  Geschiedenis  van  het  Rijksmuseum,  is  
moderator.  

  
14.40     16.15  uur       Vijf  korte  lezingen  over  verschillende  aspecten  van  relieken  en  

reliekenverering,  van  middeleeuwse  heiligenverering  tot  spontane  
objectenverering  heden  ten  dage.    
  
Sprekers:  
  
- Janneke  Raaijmakers,  Universiteit  Utrecht,  specialist  op  het  gebied  van  
Middeleeuwse  reliekenverering.  Zal  spreken  over  katholieke  
reliekenverering  in  de  Middeleeuwen  en  de  kwesties  die  daar  indertijd  
rondom  speelden.    
  
- Wim  Vroom,  voormalig  directeur  van  de  afdeling  geschiedenis  van  het  
Rijksmuseum,  schrijver  van  ondermeer  Het  wonderlid  van  Jan  de  Witt  en  
andere  vaderlandse  relieken.  Zal  spreken  over  de  verering  van  vooral  
seculiere  relieken  in  de  Nederlanden  in  de  17e  en  18e  eeuw.  

  
- Russell  Shorto,  directeur  John  Adams  Instituut,  journalist  New  York  
Times  en  schrijver  van  o.a.  
conflict  between  faith  and  reason.  Zal  spreken  over  de  paradoxale  
diefstal  en  latere  verering  van  het  gebeente  van  Descartes,  die  zelf  het  
lichamelijke  en  het  geestelijke  juist  volledig  scheidde.  

  
- Ad  de  Jong,  UVA,  bijzonder  hoogleraar  Nederlandse  cultuurgeschiedenis,  
in  het  bijzonder  de  geschiedenis  van  voorwerpen.  Zal  spreken  over  de  
rol  van  relieken  in  hedendaagse  geschiedschrijving  en  musea.  

  
- Peter  Jan  Margry,  Meertens  Instituut,  etnoloog  gespecialiseerd  in  
religieuze  cultuur  en  spontane,  niet  in  traditie  ingebedde  vormen  van  
verering  in  de  moderne  tijd.  Zal  spreken  over  het  verschijnsel  
objectenverering  in  het  algemeen,  en  specifiek  ingaan  op  recente  
voorbeelden  daarvan.  

  
16.15     16.35  uur     Pauze  
  
16.35     16.50  uur       Tristan  Mostert,  junior  conservator  geschiedenis,  presenteert  de  

voorlopige  plannen  voor  een  reliekenopstelling  in  de  nieuwe  vaste  
opstelling  van  het  Rijksmuseum  

  
16.50     17.30  uur   Discussie  met  sprekers  en  zaal  
  
17.30     19.00  uur     Borrel  in  de  hal  van  de  kerk  


