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to JOKE SPAANS

is hier toch iets meer aan de hand? Het parasiteren van deze populaire trend op tra-
ditionele en hedendaagse christelijke radities maakt het gebruik als modeaccessoi-

re niet bij voorbaat betekenisloos. Is het toeval dat de christelijke symboliek, over-
al, van serieuze mode tot goedkope prullaria, opduikt in een periode waarin ook
niet-christelijke godsdiensten in het straatbeeld zichtbaar worden en aanspraak ma-

ken op erkenning in de publieke sfeer?

Ondanks hun onmiskenbare elegantie, zíjn er waarschijnlijk weinig niet-mos-
lims die een islamitische hoofddoek durven omslaan. Evenals een keppeltje is dat

op dit moment een tamelijk beladen kledingstuk - zoals de katholieke devotionalia
dat in de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw waren. Die schroom
is er veel minder bij oosterse en meer esoterische symbolen. Bij souvenirwinkels en

in de beter gesorteerde haarfrutselkraam op de markt is een ruim assortiment hân-

gertjes met astrologische en religieuze voorstellingen te vinden, vaak met een bege-

leidend tekstje over de diepere betekenis van de symboien. De tekens van de die-

renriem, zowel in de gebruikelijke als in Chinese vorm, Keltische kruisen en cirkels,

hangen broederlijk naast beeldjes van Kwan Ying, Onze Lieve Vrouwe van Guada-

lupe, Ganeesha en verschillende typen betekenisvolle Chinese draken. -ü/ie niet kan of
wil kiezen kan altijd nog voor'tribal' gaan.Deze symbolen zijn eentrendy fashion-

statement geworden. Ze worden gebruikt om de stemming van het moment mee uit
te drukken, en niet om âan te geven tot welke devotie men zich verplicht heeft of
tot welke religieuze of confessioneel-politieke groep men behoort.

Dit alles past bij een vergaande individualisering van religie. Mensen kiezen voor
het dragen van traditioneel religieuze zaken omdat het past bij hun levensgevoel, bij
hun zelfbeeld, bij het beeld dat zlj naar buiten toe van zichzelf willen presenteren

of bij hun stemming. Religie en het religieuze worden niet meer uitsluitend verte-
genwoordigd gezien door de traditionele kerkelijke verbanden, maar ook in ande-

re religieuze tradities of in de levenskracht van de vrije natuur, de creativiteit van de

schone kunsten en de saamhorigheid van de (zelfgekozen) groep. Daarmee verwa-
tert de traditionele religieus-culturele identiteit. Toch lijkt het gebruik van christe-
lijke symbolen niet geheel betekenisloos geworden te zljn. Als ze niet gedragen

worden als geloofsgetuigenis of evangelisatiehulpmiddel lijkt hun gebruik toch al-
tijd enigszins provocerend, een afwljzing van christelijke normativiteit. Tot op ze-

kere hoogte komt het dragen van deze symbolen dan te staan voor gehechth eid aan

de vrijheid om te kiezen, om situationeel christelijk of esoterisch, oosters, tribal of
niks te zljn, een vrijheid die fundamentalistischer groepen, in en buiten het chris-
tendom, ontkennen, maar die de individualistische, post-christelijke westerling als

een belangrijke verworvenheid koestert.u'

6r Ziebrjvoorbeeld www.religioustolerance.org voor voorbeelden van discussies over de rol van religi-
euze symbolen in de openbare ruimte.

PBrrn JeN Mnncnv

Persoonlijke altaren en private heiligdommen

De creatie van sd,cra,le ntateriële cultuur als
re sultante'u a,n geind,ividualise erde religio siteit

Inleiding

ln zíjn oorspronkelijke betekenis verwijst het v¡oord ahaar naar de plaats waar ín
cle romeinse, niet-christelijke religie brandoffers werden gebracht.' Een altaar is een

heilige plaats, waar aande vereerde godheid (het cultusobject) wordt geofferd en te-

gelijk een plaats waar die godheid zelf of het goddelijke wordt geacht aanwezig te

zijn. IJ.et altaar is als het ware zijn verheven zetel en is hem dan ook toegewijd.
Door zijn functie en betekenis is een altaar heilig en onschendbaar en tegelijk won-
derkrachtig en beschermt het bovendien tegen het kwade. In uiteenlopende vormen

maar met vergelijkbare functies treft men altaren in vrijwel alle religies aan. Een

staalkaart daarvanwas in 2oor te zieninhet Kwnstpalas¿ te Düsseldorf, waar de ex-

positie'Altäre. Kunst zum Niederknien' een breed tableau bood van hoe dit object
wereldwijd gestalte krijgt.'De samenstellers van de expositie klassificeerden altaren

nls kunst èn als formeel sacraal object en gaven daarmee aan de begrippen profaan
en sacraal ook in het museum niet te willen of te kunnen scheiden. Door altaren

binnen het domein van de kunst te plaatsen, benadrukten zij bovendien de per-
soonlijke invloed die momenteel op de vormgeving en de functies van altaren wordt
uitgeoefend. De expositie was tegelijk ook een manifestatie van de actuele behoef-

tc kennis te nemen van hedendaagse altaarvormen. De nieuwste altaarvormen ont-
lrraken daarom ook niet. Een typerend voorbeeld is het cyberaltaar dat als tweedi-

rnensionale virtuele offerplaats naar het beeldscherm kan worden gehaald en n ar

cigen wens kan worden opgebouwd, aangepast en benaderd.l

Het v¡oord altaar in eerste instantie wordt afgeleid van 'ad-olére' (als brandoffer aanbieden; offeren),

cen semantisch verband met 'altus' (hoog) - altaar als verheven plaats - wordt verondersteld pas later
in de tijd te zijn ontstaan.
Marie Luise Syring (red.),,4/r¿ire. Kunst zam NiederÞ.nien, Ostfildern - Ruit zoor.
Dieter Schulz, 'Altäre im Netz. Pop, New Age, Satanismus und das Internet', in:Syring, Altäre, Kønst
zøtn Nied,erþ,nien, pp. 3to-3j j. Zte ook als voorbeeld de websites: http://members.tripod.com/zo-



52 PETER JAN MARGRY

In samenhang met de toename van persoonlijke altaren sraat ook de groei van het
aantal pÅvate of buiten de kerkelijke organisaties om gebouwde heiligdommen.
Deze zijn veelal gebouwd in of om parriculiere woonhuizen, opgebouwd uit een-
voudige materialen en zonder formele kerkelijke wijdingen in gebruik genomen.a
Dit ziin voorbeelden van de actuele mogelijkheden om sacraliteit, sacrale ruimre of
kaders voor ritualiteit en spiritualiteit in huis te halen en binnen de privésfeer te
trekken. F{et ziin tegelijk ook voorbeelden van de brede herleving van de inreresse
voor heiligheid en heilige objecten in de persoonlijke sfeer.t

De ontwikkelingen rond private altarenen heiligdommen sraan niet op ztchzelf,
maar passen binnen veel bredere processen van herwaardering, herpositionering en
herdefiniëring van heilige of sacrale plaatsen en ruimten. Met narne in de westãrse
wereld hebben de modernisering en de veranderingen mer betrekking tot de posi-
tie van de kerken in de samenleving de betekenis en functie van heilige pl""tserr rr..-
anderd.u Deze ontwikkelingen zijn ook gestimuleerd door de groei van nieuwe re-
ligieuze bewegingen, zoals New Age. De sterke groei u^n drze bewegingen, vanaf
het einde van de zestiger en het begin van de zeventiger jarenrr"r, á" iwintigste
eeuw, droeg in belangrijke mate bij aan de verbrokkeling van het tradition"l. Èer-
kelijke domein in de lücsterse samenleving. Deze verbrokkeling was reeds in gang
gezet of gestimuleerd door de ontkerkelijking en het proces van secularisatie en, in
voortdurende wisselwerking daarmee, het proces van de-secularisatie of sacralise-
ring.7 De religieuze instituties verloren ondertussen weliswaar hun monopolie op
het definiëren van het heilige of van een heilige kosmos, maar hetkrachtige pro..,
van globalisering houdt geenszins een homogenisering of monolithis..ing rrån cul-

diacdrmr/altars.html; www'ladyoftheearth.com/tools/temple-construcrion.rxt; www.uwnet.nl/
- de.jonge / het"/.zoaltaar.htm.

4 Zie brivoorbeeld Nederlandse heiligdommen in Brunssum, De Rips, Klimmen, Flaaksbergen, Maas-
tricht,OirsbeekofValkenswaard.Voordeeerstevijf ziePJ.Margry&C.Caspers (red.),Bed.evøart-
plaatsen in Nederland, Hilversum r997-zooo, deel r, pp. 39o-39a; i""r ,, pp. ,)5-rrs; deel 3, pp. r 43 -
t48,376-38o, t3t-t4c.

5 Zie voor een doordacht kade¡ met betrekking tot de religieuze visuele cuhuur: DavidMorgan, Visøal
Piety. A History and Theory of Popular Religious Images, Berkeley r99g.
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itru¡ irr. In samenhang met de groeiende individualisering in de westerse samenle-

virr¡1 cloct monopolieverlies de culturele grenzen verbreken en wordt een prolifera-

f.ie e u vermenging van talen, etniciteiten, religies en religieuze stromingen gegene-

t,r:clcl. De cosmopoliet-religieuze vormen van de culturele globalisering én de indi-

vicluele toe-eigeningsprocessen met betrekking tot locale of regionale rituele en

ü|nrlrolische praktijken scheppen hierdoor grotere mogelijkheden voor een gePer-

u.,r rirliseerde religieuze praxis.o

Dc Duitse socioloog Thomas Luckmann signaleerde reeds in de vroege jarenzes-

tig cle discrepantie russen de subjectieve autonomie van het individu en de objectie-

V'e autonomie van de primaire (kerkelijke) instituties in het openbare domein.e Hij
Vr6eg zich af in hoeverre de moderne sacrale 'kosmos' een legitimering vormt van of

scn oorzaak is van het feit dat het individu zich terugtrekt in de privésfeer en zo in

toenemende mate zijn subjectieve autonomie heiligt. Tegen de achtergrond van een

dergelijke nieuwe vofm van religie, wil ik hier de volgende hypothese formuleren,

¡arnelijk dat de groeiende creatie van persoonlijke altaren en heiligdommen en de sa-

menhângende afnemende'authendciteit'van de daarmee verbonden materiijle cul-

tuur'" (minder of niet geformaliseerde) uitingen zrlnvan geïndividualiseerde en ge-

privatiseerde religiositeit. De begrippen individualisering en privatisering worden in

het verlengde van het Nijmeegse Socon-onderzoek" - tegelijk ook een nuancering

van Luckmanns rheorie - opgevat als een de-institutionalisering ten opzichte van de

kerken en de zuilen, naast een individualisering ten aanzienvan de dominant heer-

sende opvattingen en waarden in de samenleving." Het onderscheid tussen 'per-

soonlijk', 'geTndividualiseerd' en'privaat' in relatie tot heiligdommen of religiositeit

wordt in het hiernavolgende als volgt gemaakt. De eerste twee begrippen worden

opgevar met betrekking tot een religieuze praxis die steeds door een individu in ziin
eigen (persoonlijke) levenssfeer wordt beoefend, terwijl een privaat heiligdom of ge-

privatiseerde religiositeit in relatie staat tot een eigenstandige religieuze praxis of be-

weging los van'publieke' gevesdgde kerken of kerkelijke organisaties.'r De begrip-

8 David Lehmann, 'Religion and Globalization', in: lVoodhead , Religions in the Modern World, pp. 299-

3 r 5; Ulrich Berner, 'Globalisierung und Synkretisierung', in: Syring, Ahäre. Kanst zum Niederhnien,

PP.30-37'
9 fho*", Luckmaru! Inoisible Religion. Tbe Problem of Religion in Modern Soaery, New York 1967,

tz

PP. rrr-r17.
Tre over dit problematische begrip: Lionel Trlllíng, Sincerity and Authenticity, Oxford r97z en, in een

etnologische contexr, Regina Bendix, In Search for Authenticity. The Formation of FolÞlore Stud'ies,

Madison r997.

ZiehieroverA.Felling,e.a. (reá.),Ind.ir.tidøaliseringinNederlandaanheteindvand'enaintigsteeeuta.
Empirisch onderzoele naar omstreden hypotbesen, Assen zooo.

Hei onderzoek van Felling, e.a., vermeldt ook nog twee ondergeschikte aspecten van individualisering

of privatisering: het gegeven dat de heersende waarden en opvattingen steeds minder vanuit de sociale

collectiviteiten onrsraan en'fragmentarisering': een mindere samenhang in opvattingen in de onder-

scheiden terreinen in de samenleving.

Hoewel niet hetzelfde, kan men hierbij denken aan religieuze vormen die in sommige opzichten pa-

rallellen vertonen met sekten; in concreto zijn bijvoorbeeld deviante moderne devoties vormen van ge-

privatiseerde religiositeit in de marge van of naast de rooms-katholieke kerk.

Zie hierover Peter \Ø' lü/illiams, 'sacred Space in North America' ,Joumal of the American Academy of
Religion 7o (zooz) s%-6o9. Recente studies over dit proces: Berden Lane, Landscapes of th, soneá,
Baltimore zooz; David chidester E¿ Edward r. Linenthal, Americøn Sacted Space, Inìiana 1995; chris
c. Park, Sacred worlds. An Introduaion to Geography and. Religion, London 1994, pp. t97-z|5;Da-
vid L. carmichael, e.a. (red.), sac-red sites, sacted places, London ry94;Ed*ard,'i.'Linenthal, sacred
Grounds. Americans and' tbeir 

,Battlefields,IJrbzna, t99t.Yoor Nederland heefr Post gewezen op oe
brede sacralisering van de aliedaagse werkelijkheid: Paul Post, 'Post-modern pilgrimaje berween ..li-
turgy" and "topolatry"', in: A. Houtman, e.a. (red.), sanctity of Time and plal" l, Troâition and Mo-
dernity, Leiden r 998, pp. z9 9- 3 r 6.

7 Yoor de discussies over (de-)secularisatie wil ik hier volstaan met te verwijzen naar: Peter L. Berger,
The sacred. canopy. Elements of a sociological rheory of Religion, Garden cíty,Ny 1967; Bryan vil-
son, Religion in Secwlar Society, Harmondsworth ry69; en de recente Nederiandse studie van Johan
Verweij, Secølarisering tussen feìt en fictie. Een internationaal oergelijhend. ond,erzoeþ. naar d.eiermi-
nd'nten van religieuze betroþþ.enheid, Tilburg r998. Voor de nieuwe percepties inzake de-secularisatie
zie Peter L. Berger,'secularisation and De-Secularisation', in: Linda ìØoodhead, e.a. (red.), Religions
in the Modern World. Traditions ønd Trønsformation,London 2ooz, pp. z9r-29g.
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pen 
.altaar 

en heiligdom worden hier naast elkaar en in elkaars verlengde gebruikt,
omdat ze in de conrexr van de in dezebij&agebehanderde rerigieuze praxis nier goed
van elkaar re onderscheiden zijn en omdat g.prir"tis..rde heiligdommen regelmatig
een verdere ontwikkeling van persoonlijke aiaren vormen.

- Deze bijdrage heeft een verkennend karakter en komt voorr uit een breder on-
derzoek naar veranderingen en vernieuwingen binnen de hedendaagse rerigieuze
cultuur en het ontstaan van 'deviante' devoties.'o In het hiernavolgende wil ik me
voornamelijk beperken tot,hedendaagse materiëre cultuur ,r"r, 

"lr"r.r, en heilig-
dommen met een zekere relatie tot de ,ooms-katholieke kerk of d.aarop g.inrpî-
reerde elemenren binnen de New-Age-spiritualiteit.', Bij wijzevanirrl.iã;ig *år-
den eerst enige historische wortels u".r h", private altaar inie context van de ka_
tholieke kerk besproken. vervolgens zullen enkele van dergelijke akaar-en heilig_
domtypen, in samenhang met hun materiële cultuuE -o.då ber"hr.rr..r.

Het persoonlijke altaar in de rooms-katholieke kerk

De meesre theorieën over het moderne proces van individuarisering worden ge-
koppeld aan de grore maarschappelijke veianderingen van de ilr-n)nt;g.verande-ringen die ook de katholieke kerk niet ongemo.ù h.bb.r, i.I"t.., en in het ver_
lengde daarvan ook ingrijp.ende vernieuwinge'tot gevolg h"ãd.r, voor persoonlij-
ke of familie -altaren en heiligdom-en. voo-r een positionering van deze moderne
ontwikkelingen ten opzichte van het verleden is het zinvol b"knopt enkele tradi-
tioneel-katholieke vormen van persoonlijke of huisaltaren te benoàen.,u

Persoonlijke altaren in de r9e en 2oe eeuw: binnen de rooms-katholieke cultuur be-
stonden informele opstellingen van religieuze mareriële cultuur die in de regel niet
de formele liturgische en vormovereenkomsren met de gewijde artarenin kerkge-
bouwen 6ezaten.'7 Het waren door individuen of g.rinnãr, ,*-"rrg.rt.rde devotio-
nele hoekjes of opstellingen van sacrale objecten op (dressoir-)ñ"rt"r, of schou-
wen'" rn zijnmeest rudimenraire vorm kon i., ..r, devotionele prent of een kruis

r4 voor onderzoeksprogramma van de afdeling Nederlandse Etnologie van het Meertens Instituut op zie:w-wtv.meertens.nl.
Dit betekent niet dat binnen andere kerkgenootschappen of rerigieuze suomingen er geen vergelijk_
bare ahaarvormen zouden bestaan - dat iJr,".r,"rijk j,_,ìd"[jk *.r'ho;;;;j. il;i;;r"ek heeft zichechter rot nu vooral op de karholieke verschìjninfsvormen geconcentreerd.
Ik g¿ hier voorbij aan bijzondere altaarvormen als-de tijdelijk"e alta"rq., Ji*..d.r, ingericht in de ven-sterbank of voor een huis ter ere van het p"rr".a., u"., áan processie of de meer formele vorm van huis-
altaar, zoals te vinden in kapellen verbonden aan buitenpraatsen, kasrelen of grote huizen.voor concrete benoemìngen van en verwijzing"n ,rr", d^" *"t"riëre curtuur, ii ."rr: -"t betrekking totaltaren en heiligdommen in het verleden,' zijlerwezen naar: Thesaaras du, ob¡l;etrì-rligrurr. Meøbles,
objets, linges, I)êtements et instrurnents de musique d.u curte. cathorique rornain,parijs 1999, pp. 3o- i,.Pierer de coninck & paulDirkse, Roomsch in aires. Het rijke roomse tro"n ,9oo-r9¡i,íworle r996,p.
¡8.

rt
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Afb. r. Ideaal-typisch mariaal huisaltaar (tekening in àe Katholiehe lllustratie omstreeks

1940).

aan de muur al of niet voorzien van een kaarsje, palmtak of wijwaterbakje zljn.La-
ter, in de tweede helft van de rye eeuw, werd van een tweedimensionale wandop-
stelling overgegaan tot een driedimensionale setting. Op kasten of planken werden
calvariebergjes soms met (Maria-) beelden - zo mogelijk onder stolpen - al of niet
geflankeerd door kandelaars. Dit zogenaamde 'klein huisaltaar' werd het cultisch
centrum van het woonhuis (afbeelding r).'e De keuze voor bepaalde typen beelden

of prenten van heiligen of heilige plaatsen was in de regel de materiële uitbeelding
van een persoonlijke spirituele voorkeur, vaak een transponering van of ontlening
aan een parochiële devotie. Maar ook konden de huisaltaren als een sacrale plaats

fungeren naast of in complementariteit tot de kerkelijke spiritualiteit, in het bij-
zonder in moeilij ke persoonlij ke omstandigheden.'o

Door de kerkelijke overheid, met name in Nederland, is sinds het begin van de

2oe eeuw steeds sterker sturing gegeven aan dergelijke huis- en gezinsdevoties.

PeterJ.A. Nissen, "'Zoals in het huisje van Nazareth...". Over devoties en rituelen in de kring van het

gezin en de religieuze aankleding van het woonhuis', Trajectø + (tggS) p. t+5.
Gábor Barna, 'Objects of Devotion and Decoration? The Role of Religious Objects in Everyday Life
in the Nineteenth and Tv¡entieth Centuries', in: N.-4. Bringéus (red.), Religion in Everyday Life,
Stockholm tg94, pp. rot-r20.
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Doel daarvan was berere conrrole en aansluiting op de door de katholieke kerk ge-
stimuleerde christocentrische devoties en een terugdringen van niet-geautoriseerde
cultische vormen' Kenmerkend voor dit proces'waren de grootschalige introducties
van devoties van de H. Familie en vooral van het H. Hart vanJezus.,' Kenmerkend
voor de laatste was het Heilig Hartbeeld, cenrraal gepositioneerd op een geordend
bloementafeltie.Tezamen met de daarmee verbonden gebeden moest dit altaar tot
een sterkere identificatie met het huisgezin van Nazarerh leiden en aansporen ror
gebed en voorbeeldig gedrag. omstreeks rgro onrsrond het gebruik van de huise-
lijke intronisatie van het H. Hartbeeld. Deze werd door de parochiegeestelijke uit-
gevoerd en had daardoor een srerk kerkelijk geordend karakter (afbeelding z).'.

Een geheel ander soort huisaltaar was het substitutie-altaar inkinderformaat dat
behalve als speelgoed ook moest bijdragen aan het verkennen en het eigen maken
van het theatrale heilige spel van de mis onder kinderen.'3 Ffet fungeerdeiegelijk als
missionair instrument binnen het katholiek e gezin.Dergelijke altãrtjes behoorden

zr \f'Reijs&J.vanVugt,'Tussenzel{heiligingenbelangenbehardging.DeaartsbroederschapvandeHei-
lige Familie in Nederland, t85o-r969', Jaarboeþ aai het Kathilieþ Documentøtie Centr)rn zr þ991
i r-4o; Raymond Jonas, France ønd the Calt of the Sacred Heart. An Epic Tale for Modern Ti*"ì,{"r-
keley zooo.

zz Nissen"ZoalsinhethuisjevanNazareth...',p.r49;paulDirkse,JezøieteninNed,erland,rJtrechtrygr,
p. ro7; De Coninck Ec Dirkse, Rooz sch in alles, p. rg.

z3 PaulPost,"'Eenmooispelletje...".overhetsperenvandemis',Trajecta4þ995)t5g-t79;Deconinck
E¿ Dirkse, Roomsch in alles, o. tt.
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liturgisch in overeenstemming r.e zijn met de werkelijkheid en v¡erden daarom in de

regel bij kerkelijke speciaalzaken gekocht. De kerkelijk correcte verschijningsvorm
cn het juiste gebruik van huisaltaartjes werden vooral door twee elementen bepaald.

In de eerste plaats was er het jaarlijkse pastoraal huisbezoek waarbij de geestelijke

claarover aanwijzingen kon geven."a'$?'enste de eigenaar of de pastoor over te gâan

tot inzegening of intronisatie van de devotionele opstelling of het altaar, dan was de

normerende invloed in principe nog sterker. In de tweede plaats waren er de geïllu-
streerde katholieke bladen, tijdschriften en religieuze prenten die regelmatig ide-
aaltypische voorbeelden van huisaltaartjes en devotiehoekies presenteerden. Deze

bladen reikten exemplarische of haast iconisch verbeelde voorbeelden aan voor een

kerkelijk of liturgisch correcte inrichting van het huisaltaar."

Vernieuwingen sinds circa 196o: een van de belangrijkste vernieuwingen binnen de

liturgie en in de formele kerkruimte houdt verband met het kerkaltaar. FIet akaar

heeft als 'werkplaats'van de priester een grote symboolwaarde. Door de traditione-
le plaatsing van het altaar, depositie van de priester en de wijze waarop het priester-
schap werd uitgeoefend, werd de heiligheid en het mysterie rond het altaar tot in de

jaren zestigvan de eoe eeuw behouden. Het Tweede Vaticaanse Concilie þ962-ry6 5)

bracht daarinfundamentele veranderingen: het hoogaltaar mocht minder hoog wor-
den opgesteld of gelijkvloers geplaatst en veranderde in de regel in een centraal ge-

positioneerde 'open' tafel, waar de priester achter stond, met zijn gelaat naar de

kerkgangers (ad populum) in plaats van andersom.'o Het verborgene en beslotene

werd zo naar de openbaarheid gehaald. \Øat door veel kerkgangers als mysterieus en

heilig werd ervaren, verdween voor een belangrijk deel in samenhang met het verla-
ten van het Latijn als voertaal in de mis. Een groot deel van de kerkgangers ervoer

dit als een vorm van ontheiliging. Dit gold te meer omdat, in samenhang met die ont-
wikkelingen, ook heiligenbeelden niet meer 'heilig' waren en voor een belangrijk
deel uit de kerk werden verwijderd. Vaak bleef slechts êén (centraal) ahaar over. De
zij- enbijalaren met hun specifieke devoties werden weggehaald of buiten gebruik
gesteld en daarmee tegelijk de mogelijkheden voor persoonlijke vereringen.

Contemporaine situatie: door genoemde veranderingen is de afstand van de kerk-
gângers tot het altaar inhet algemeen als heilige offerplaats minder groot geworden
en lijkt de heiligheid van het altaar als offerplaats eveneens te zljn afgenomen."

z4 Charles Caspers, 'Het jaarlijks algemeen huisbezoek in katholiek Nederland rond de eeuwwisseling',

Trajecta + (rSgS) rzz-r4o; De Coninck & Dirkse, Roozz scb in alles, pp. 77-79 (foto huisbezoek en al-
taar); Herman Pijfers & Jan Roes, Mernoriale. Katholieþ leoen in Ned.erland. in de tutintigste eeuu,
Zw olle ry96, pp. 248- z 49.

z 5 Enkele voorbeelden in: De Coninck E¿ Dirks e, Roomsch in alles, pp. 23, 38, 56, 68;Ptjûers Ec Roes, rlle-
*^-;.1. ^^iltut t&Lc, py. z t, z+-L), L 37,

z6 LexiÞ.on fiìr Theologie und, Kirche, deel rz [Das Zweite Vatikanische Konzil, r], Freiburg r986, pp.
to¿-to6.

z7 Men kan daarbij denken aan de ondertussen geaccepteerde ro1 van niet-priesters (pastoraal medewer-

kers, e.d.) die in zelfstandigheid aan het altaar hun gebedsdiensten mogen uiwoeren.

Afb. z' Altaartje van het H. Hart van Jezus op een kast in het scheikundelokaal van het
instituut'St. Louis'in Oudenbosch, omsrreeks rgzo (coll. pJ. Margry).
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Deze en andere vernieuwingen binnen de kerk en het ontstaan van nieuwe religi-
euze en spirituele alternatieven hadden ook effect op de status van formele ,lt"r.rt
en heiligdommen. Her schiep een grorere vrijheid met betrekking tot de omgang
van religieuze materiële (beeld-) cultuur, het inrichten van persoonlijke of huisãlta-
ren en de opbouw van private heiligdommen ten behoeve van devotie rond privé-
openbaringen of informele cultussen." Het voorkomen in de moderne ,"m.rrîerrirrg
van persoonlijke altaren en private heiligdommen in een min of meer katholieke
context wordt in deze bijdrage aan de hand van drie verschillende typen verkend
(persoonlijk; (semi-)privaat; semi-publiek).
r. De ontkerkelijking en de modernisering van de samenleving in de afgelopen de-

cennia hadden als neveneffect dat in Nederland ook de 'traditionele' huisaltaar-
tjes (H. Familie, H.Hart,Jozef en Maria) onder katholieken voor een belangrijk
deel zljn verdwenen.'e Voornamelijk onder ouderen zijn dergelljke devotionele
ensembles nog wel eens aan te treffen. De rooms-katholieke kerk kent verder
geen formele opwekking tot het realiseren en gebruiken van privékapellen en
-aItaren, afgewezenwordt het echter ook niet. Toen, in het kadei van de groeien-
de wens naar Persoonlijke heilige plaatsen, kardinaal Simonis daarover werd be-
vraagd, stelde hij dat hij 'alle soorten huisaltaren toejuicht', zodar mensenzich
altijd kunnen rerugrrekken om te bidden.r"
zijn de traditionele huisaltaartjes weliswaar zeldzaam geworden, het in huis
plaatsen van een of meer heiligenbeelden is ook niet langer noodzakelijkerwijs
een uiting van ouderwets katholicisme. Met name her Mariabeeld bliikt een weer
veel voorkomend religieus oriëntatiepunt in huis, zowel voor katholieken die
bijvoorbeeld hun persoonlijk gebed liever los van kerkbezoek willen zien als
voor niet-katholieken die er een bepaalde religieuze inspiratie uir opdoen.r' De
plaatsing van het materiaal is niet meer aan bepaalde richtlijnen g.bo.rdenr op het
dressoir in de woonkameÍ, naasr het bed in de slaapkamer of juist als ..r, ..ligi-
eus statement in de voortuin. Een Brabantse landbouwer plaatste een nieuw
Lourdesbeeld bovenop een beronnen waterduiker in het grasian d., zod.athlj haar
overal vanaf zljnterrein kon zien.3' Zowelde plaatsing van heiligenbeelden in de
buitenlucht als de rouwmonumentjes langs wegen zijn eenvooibeeld van over-
gangssituaties russen het huiselijke en het publieke domein.
\X/ie het huis niet uit kan of wil, kan met behulp van inrerner virtuele heiligenal-
taartjes oproepen. Via webversies van het traditionele devotiealtaar in de kerk,
kan bijvoorbeeld door middel van een creditkaartbetaling de heilige thuis worden

z8 zievoordereligieuzevisuelecultuurindehuiselijkesfeer:Morgan,viswalpiety,pp.r¡z-rgo.
z9 De_ enige uitzondering daarop is de kerststal, die ook als een tijdelijk privé-aliaar,-specifiek met be-

trekking tot het kerstfeest, mag worden beschous/d. De kerststai is ácht". onder invläed van de groei
van kerstmis als een algemeen familiefeest voor een deel losgeraakt van zijn rooms-katholieke en de-
votionele context.

3o Emilie Escher,'Kerk aan huis', in: parool pS, r mei r999,pp. ,o,¡.
l r !r1n¡ \liisen, Geloven bii he.t lezten. Missionaire presentie in een votkswijk,Baarn 1997, pp. rz-73.
3z 'Mariabeeld is in strijd mer de wer', in: Brabants Dagblad, T feiruari ryi6.
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vereerd' Zo lçunnen via het Joseph-webaltaar virtueel offers worden gebracht in
de vorm van kaarsen, bloemen, rode of witte wijn, brood, vis, fruit of gebak.r Een
dergelijk altaar maaktde afstand tot een akaarlLtierlijr. 

"" 
ng"";Uk kleiner en fa-

ciliteert daarmee ook het persoonlijk gebruik e*"., ("fbeeld"irg ¡).z' De veranderingen en moderniseringen binnen de katholiek. tLrr. hebben onder
kleinere groepen katholieken, min of meer aan de raferrand van de kerk, ook ge-
leid tot een zekere vlucht in devotionaliteit en een hang naar traditionalisme of
(pseudo-) fundamentalisme. Met name onder h.n b.rta"ãeen srerkere neiging om
over te gaan tot een uitbouw van huisaltaren of meer formele huisheiligdã-ä.r,.
De geordende en terughoudende invulling van een huisaltaar wordt dan verlaten
en de eigen woning wordt allengs op ..r uitgebreide wijze uitgerust met heili-
genbeelden en -anbeeldingen, (noveen-)kaarsÃ, rerigieuze obj.ct.n, rozenkran-
sen, erc. Typerend.voor dit type aharen of huisheilildo*rrr.í is de devotionele
pluriformiteit. vaak ogenschijnlijk zonder duidelijke samenhang creëren de be_
trokkenen conglomeraten van objecten en foto,s ían heiligen, )alìgrnof andere
bijzondere personen. In de reger geschiedt de devotionel. äm.nrt.iling op basis
van persoonlijke voorkeuren enlof toeval met betrekking tot de verwerving van
objecten. F'r is sprake van koop, schenking, uitwisseling en eigen productie. De
nadrukkelijke aanwezigheid van de opsteilingen of de rrãr-.rriirrg met de huise-
lijke sfeer maakt dar er van een duiderijke afbãk.rring i'h.t g.f*ik van de ruim_
te nauwelijks sprake is. omdat betrokkenen h,rrr"op,r*niigen of spiritualiteit
meestal willen uitdragen, komt in deze situatie de devåtionelJsetting vaak in een
overgangsfase rerechr: van persoonlijk naar semi-privaat of ook semi-pubriek.

3. Ruimtelijke en fun*ionele afbakeningen van hei altaar of heilisdom of de be_
grenzingen tussen sacraar en profaan worden nog kleiner - r"r-oii;t J" p"iu.ù
functie dan juist groeit - als ævens persoonlijke åotie.,re.r van mission aire aard.
in het spel komen en de betrokk.nen e.n huisdevotie naar buiten toe wilren ver_
breiden. Dat creëert na verroop van tijd een uitgebreide vorm en opbouw van re-
ligieuze materiële cultuur in de gedaanr. ,r"n 

".n 
huisheiligdom, dat vervolgens

een zekere institutionalisering ondergaat. voor de betrokkenen onrsraar een am_
biguë situati ei ze gaan.zich rerigieu, g.sproke' sterke'i.ht"r, Ç rr., eigen hei-
ligdom en krijgen tegelijkertijd*... orrrrr.de en een grorere afri"rrd tot de for-
mele kerk. Regelmatig leidt deze situatie ror een buite-nkerkelijke vorm van de_
votionaliteir of religiositeit. De kerkgang in formele zi' b.p.rk t zìch d.anal sneltot een enkele keer (bijvoorbeeld mer kerstmis) per jaar 

"r, 
,rop, wanneer her'waarlijke bidden'voornamelijk in het huiselijk dãm.i' g.rchieit. of zoals een

inwoner van Maastricht die zijn eigen Mariagrot had gebãr,*d, het verwoordde:'ik heb daar fin de parochiekerk] niets meer te ,o.k.rr. Dat gehuichel ben ik
zat''14 veer een ander rwijfSrde aanhet pastoraal .'roorg.rpi.i.rde 

paradijs en
bouwde zijn eigen 'hof van (h)eden,.

y Zie: www.politickles.com/thankevann/stjoseph/offering.html.

34 Jean Brandts' 'om te bidden hoef je niet naar àe kerk te gaan' ,in: Dagbrad. De Limbarger, 4 april ry9g.
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! Ìi-+ gr,lijkt. oulwikkelingsPfocessen voltrekken zich in de regel in vijf fasen:

¡! å illt¡l,t¡tt virr-r breuklijnen met de formele kerk ten aanzienvan de religieuze be-

i;.r,in!,1: vr:rrninderde voeling met de kerk; kritiek op de kerk; zoeken naar eigen,

. :ìrili¡lr,!r;lfi(e clevotioneel-spirituele vormen en eventuele alternatieven.

È*¡ &,l,ii*cìr vrur een keuze voor persoonlijke cultusobjecten: men is niet gehouden

:i¡!tì ilç ¡qcrrutoriseerde cultusobjecten; mogelijkheid van vrije keuze uit objecten

tùit ¡tttrltrc al of niet erkende devoties enlof andere religies'

¡¡¡ þe,¡i+:lie n nirar uitgebreidere of betere mogelijkheden voor individuele devotie en

$¡hwel: irr c{e eigen omgeving kan dat ongestoord en wanneer het uitkomt gebeu-

Fçill,

¡}3 Nl*:urve rnogelijkheden tot spiritueel-religieuze verdieping: door de zelf ge-

¡;ti¡*r:rclc omstandigheden blijken de mogelijkheden tot verdieping, het ontstaan

frìrl plivé-openbaringen of een toename van een devotioneel-spirituele eigen-

l¡lrl rl,

uì l"Ji¡lr,r$en persoonlijke spiritualiteit. Het ontstaan van spirituele eigenheid gaat

$$6lli1l fiep"rtd met een missionaire drang. Dit kan leiden tot het ontstaan en de

V+¡rilelrc ùitborr* van (semi-) publieke heiligdommen en eventueel vervolgens

l&L!(ir vùn afgeleide filiaalheiligdommen.

il$ lùirt$tgenoemde situatie kan leiden tot de institutionalisering van een eigen

t¡iÈi¡lvc publi.k" cukus, veelal een informele of niet-kerkelijk geautoriseerde ('de-

ri,rrtic') c{evotie.rt Een dergelijke ontwikkeling heeft zichin de afgelopen paar jaar

i¡i lrcr Zuid-Limburgse plaatsje Oirsbeek voorgedaan. Daar fungeert een particu-

licre rijtjeswoning als semipublieke gebedsruimte ('huiskerkje'), waat sinds zooo

l¡t'ivt1-openbaringen, verschijningen en boodschappen van 'O'L. Vrouw van Oirs-

i,*:r,lr', plu*trvinden. De zieners, tevens de bewoners van het huis, vervullen in ze-

li,,tr,, zio een priesterlijke rol. Om de cultus rond hun openbaringen een plaats te

ictrrtrtc,', g.rr.rr, zijnze genoodzaakt daarvoor zelf een ruimte creêren. Het bisdom

l{r¡crmond neemt er namelijk geheel afstand van en zou dus het inrichten van een

r.uirntc voor de cultus in een kerk of kapel niet kunnen toestaan. De inrichting van

lr¡¡t woonhuis is drastisch veranderd sinds een 'collecdef' bloeden van de voorwer-

li.,¡ cq afbeeldingen in huis en het neerdalen van bebloede hosties een aanvang na-

Itrcrr, Voor de plaatsing van al deze geheiligde objecten en voor de ontvangst van

V0t'cr:fders en andere geinteresseerden heeft vrijwel de gehele woning een gedaante-

rv isscling ondergaan. Beide zieners waren daarbij zelf geheel verantwoordelijk voor

,lc <lpzet en ordening.

¡ 1 t)crgelijke moderne devoties zijn met name in de tweede helft van de zoe eeuw ontstaan ln een con-

r".tÃ..rd" en deels fundamentalistische context rond charismatische zieners en deÐotees' De deviante

spiritualiteit vraagt om eigen ruimten, heilige plaatsen en daarbinnen ook vererings- of offeraltaren. In

liu¡ verschijningworm sluiten de toegepaste altaren juist meestal wel weer aan bij de traditie van Vati-

c:rnum II 
"rr.i"-t 

r"". de oudere vormen. ZiePl.Margry, '\Øorld Nem¡ork of Marian Devotion" in:

(ìordon J. Melton E¿ Marrin Baumann (red.), Religions of the World. A Comprebenshte Encycloped'ia

of Beliefs and, Practices, santaBar'ara zooz, dL 3, pp. 83 r -832; zie voor een opsomming: G. Hierzen-

t .rg", á. O. Nedomansky, Erscheinungen ønd Botschaften der Gottesmutter Maria, Augsburg r993.
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A{b. 4. Een van de zieners van Oirsbeek, in gebed voor het huisaltaar, waarop onder meer
bebloede hosties staan uitgesteld, juli zoor (foto PJ. Margry).

In de woonkamer is een klein altaar opgesteld en fungeren twee tuinbanken als

toegevoegde zitplaatsen voor bij het groepsgebed; zo nodig worden de eettafel en

de stoelen bij de opstelling betrokken. Het altaar is een simpel mensa-altaar dat is
voorzien van een klein tabernakel en beelden van de regionaal bekende pater Karel
Houben en van de H. Gemma en van een doek van de deviante Italiaanse O.L.
Vrouw van Schio. Op beide hoeken van het altaar staantwee kaarsen met de opdruk
'Parochie St. Lambertus te Oirsbeek zooo', die aldus een verbinding met de kerke-
lijke parochie suggereren. Boven het altaar hangt een brandende godslamp en er-
naast staat een elektronisch orgeltje voor muzikale ondersteuning. Verder zijn in de

woonkamer en ook in de meeste andere ruimten van het huis diverse secundaire
kleine altaarplaatsen ingericht. Op alle liggende delen zoals van kasten, planken en
vensterbanken ziln heiligenbeelden geplaatst en er zijn afbeeldingen van heiligen,
engelen en pausen tegen de wanden bevestigd. Tientallen beelden en afbeeldingen
van Maria en Christus zijn bebloed en op circa vijftien locaties onder meer in woon-
kamer, hal, keuken en slaapkamer zljn onder glazen stolpjes bebloede hosties ge-

plaatst, die in het huis uit de hemel zouden zijn'neergedaald'. Verder zijn met name
in de woonkamer ter inspiratie maar ook ter positionering en devotionele inkade-
ring tientallen andere katholieke beelden of afbeeldingen geplaatst, zoals onder
meer de H. Jozef, Theresia van Lisieux, O.L. Vrouw van Medjugorje, pastoor Louis
Tijssen, Kindje Jezus van Praag, O.L. Vrouw van Fatima, O.L. Vrouw van Lour-
des, crucifixen, een prentje van de engel Raphaêl zoals verschenen te Haaksbergen,
enkele seriematig ingelijste religieuze kleurenreproducties (zoals een Christus-

PIÌRSOONI-l.l l(lì ALli\RtrN IiN PtìIVi\-f L HIIILIGDOMMIiN (rJ

Æ

\,rì\vcgc het bloeclwcr-rendc F:rtinrlLreelcljc. tsczoekcrs lçlturtctr l:rrt de uitbouw van het altaar

I,ri,lr.:rqcn cloor micldcl vatr hct pl¿t¿ltserl v¿rn bcclclen ctt ,rttc'lcrc religieuze objecten en door

,r,i,ltlcl v¿rn het ophaneen vrn foto's of teksten; sitnrtics iu rugttsttts r995 (boven) en

ìui,usr-Lls r999 (oncler) (foto's P.J. M;rrgry).

s,

r$

i*ti
¡#J:-

Ìl :,

\ f lr. 5 rr & b. In het huis van cle f¿-Lmilie Coul.l-r¿rr-rs te BrnnssLtr.n is ccn altaar opgericht
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hoofd en Da Vinci's Laatste Avondmaal), een foto van bisschop Bekkers, het Hei-
lig Hart, het H. Hart van Maria, Padre Pio en foto's van O.L. Vrouw Sterre der Zee
en andere Limburgse Maria's. Tegen de deur van de woonkamer is verder nog een
groot doek met een tekening van de omstreden Amsterdamse Vrouwe van Alle
volkeren bevestigd. Het is eigenlijk opmerkelijk dar een afbeelding van of verwij-
zingnaar de 'eigen' O.L.Vrouw van Oirsbeek ontbreekt (afbeelding 4).

Door de manifeste en min of meer hermetische plaatsing van alle bebloede sa-
crale voorwerpen en afbeeldingen, al of niet onder stolpen, heeft het geheel een wei-
nig toegankelijke uitstraling en biedt de gepresenteerde opzet nauwelijks mogelijk-
heden voor een persoonlijke inbreng door bezoekers. Persoonlijlie objecten of gif-
ten van d'eaotees worden nauwelijks aan de deyotioneel-materiële setting toege-
voegd. Dit geldt nog sterker voor de locaties op andere plaatsen in het huis, waar de
privésfeer van de bewoners zich sterker manifesteerr.

In het huisheiligdom van het bloedwenende souvenirbeeldje van O.L. Vrouw
van Fatima in Brunssum is de situatie weer anders (afbeeldingen t a en b). Dat
woonhuis vertoont meer het karakter van een open devotieplaats waar bezoekers,
minder gehinderd door een hermetische opstelling of een door sacraliteit bepaalde
distantie, zelf kunnen bijdragen aan de uitbouw van her huisheiligdom. Bezoekers
ziin vrii om devotionele of persoonlijke objecten toe te voegen aan de constellatie
van altaar, diverse heiligenbeelden en vele bloemen en andere geschenken. De hei-
ligenrepresentatie wordt hier sterk gedomineerd door culten van de mainstream
Mariadevoties; Padre Pio is als (voormalige) representant van minder formele cul-
ten sinds tggj met een beeldje vertegenwoordigd. Het ontwikkelingsproces naar
een huisheiligdom voltrok zich in Brunssum in ongeveer êén jaar: van een tijdelijk
buitenaltaar kort na de miraculeuze gebeurtenissen, via een semi-permanent huis-
altaar naar een permanent en semipubliek huisheiligdom. omdat ook hier pasroor,
deken en bisschop de bouw van een openbare kapel voor de cultus en het beeldje
afwezen, droegen zij onbedoeld bij aan de verdere institutionalisering van dit huis-
heiligdom.

Nog een ander voorbeeld is de Rosa Mysticakapel in het Brabantse Netersel (af-
beelding 6).Daar heeft een gedreven vereerder of d,evotee een garuge voor zijn per-
soonlijke devotie en die van anderen laten verbouwen, teneinde de verbreiding van
de Rosa Mysticacultus niet langer te laten interfereren met zijn huiselijke omgeving.
Hoewel het gebouwtje oogt als een typische veld- of devotiekapel, roonr het inte-
rieur een geheel eigen, persoonlijk getinte inrichting. op de plaats waar men een al-
faar zolJverwachten, staat een twee meter hoog beeld van de niet-erkende verschij-
ning van Maria als Rosa Mystica. De kapel is niet gewijd en een altaar ten behoeve
van bijvoorbeeld misvieringen zou dan ook niet function eel zijn. De ruimte is ver-
der wel optimaal ingericht om een willekeurige bezoeker zich 'thuis' te laren voe-
len. De kapel lijkt namelijk vanwege de ronde tafels met boeken en tijdschrifren op
een neutrale gemeenschapsruimte en is voor de stimulering van dat'thuisgevoel' te-
vens voorzien van hoek met een koffiezetapp araat en koekjestrommel. Ook niet-
katholieken vinden het een aangename spiritueel-sacrale en rustgevende ruimte, zo
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ÀîLr, ¿. nor" Mysticakapel in Netersel: publieke gebedsruimte als huiskamer, zoor (foto P'J'

ful'irgry)'

hlif ht uit de notities in het gastenboek. vanwege het ontbreken_van toezicht of de

,*rìwezigheid van iemand van de cultusorganisatie, is het mogelijk dat er op eigen

wij:r,e kal worden gebeden of samengekomen. Door de'open' ruimte kan iedereen

'r ienrakkelijk een eigen spirituele vorm aan geven. In een aantal o.pzíchten stemt

,l,r funcri. ,^n drr"k"p.l onere.n met die van de stiltecentra zoals die op veel plaat-

surr in Nederland in de afgelopen iaren zrjningericht'3u

f 
trrrakatholieke altaar- of heiligdomvormen

Vtrt'rn en functie van materiële cultuur ztjn nietmeer Per se indicatoren voor de re-

ligicuze achtergrond van de gebruikers. Met andere woorden, het object en de daar-

r,rcc verbor,.den emotioneel-spirituele connotaties kunnen geheel los staan van de

t,orspronkelijke religieuze oitheologische betekenis.rT Naast de wens tot creatie

u.,-, i.rroorríi¡k. ,ro.-g.geven huisheiligdommen, groeit tegelijkertijd ook de be-

|,(,.ft" o- in h.t publiãke domein zijn eigen individuele devotie of religieuze ge-

voclens re presenteren of te propageren. Een bijzondere en in het oog lopende vorm

tó 'I'lrom Breukel, Stibe atlas van Nederland'. Meer dan roo plaatsen on' tot rt¿st te korn'en' Amsterdam

., åi"ti;." McDannell, Material christianity. Religion and' Popølar cu¡wre in Americø,New Haven

t995, p. 6t'
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daarvan zlin de onofficiële semi-permanente rouwmonumenten voor verkeers- of
geweldslachtoffers langs wegen en in sreden die, zowel in Europa als in Noord_
Amerika, in het afgelopen decennium in roenemende mate zljnirgericht.rr In dit
kader past ook een veel breder recent westers verschijnsel om door middel van het
plaatsen van-kaarsen, persoonlijke objecten, g.r.hr.tár, teksren, broemen, er cerera,
massaal publiek uiting te geven aan ge-ro.l.r* van veronrw aardigingof rouw zoals
bij het overlijden van publieke persoonlijkheden of na rampen (ZfbZeding 7).'u

Een voorbeeld van publieke presentatie is een veldkap.iin ò"i;rr.ren (L) waar
een jonge kunsrenaar zijn zel{- bedachte 'o.L. vrouw ,r"r, H.i.rr*áe en verlangen,
een-plaats heeft gegeven. De kunstenaar lichtte toe: 'Ner als alle religies geeft het"ka-
tholicisme een manier om met jezelf om te gaan. Nu ik die kapel h.t g.-""kt, brijkt
opeens dat heel veel mensen dat begrijpen en voelen' .o' Dize.kunstenaarskapel,
werd, zo zei de kunst enaar, niet g.-""kt vanuit een betrokken kerkelijk-religieus
perspectief' maar vanuir een romanrisch getoonzet gedachtegoed over katholieke
devoties en ritualiteit. Het kunstw.rk w.id .ri.tt.mi'irrg.zJgerrd door de dorps_

Zie hierover PauIPost, Ritøeel knd'schap: ozter liturgie-bøzten. processie, paøsbezoeÞ, d,anþ.en,oor deoogst' plotselinge dood,Heeswìjk.- Dinther turt,ip. 4z-46 enJames S. Griffiths, Beriefs and Hory
Places' A Spiritaal Geography of the pimerîa d'[ti,i"uon r99z;vgr.de fotoreportage in de magazine_
bijlage van NRC- Handelsblad. van z november zooz.
P.:Po:.t: 

":1:,ÃirugleTt 
na rarnpen oerk.enning van een ophom-end repenoire,Kampen zooz;p.J.Margry,'De tijdelijke heiligheid van pim Fo.tuyn,, in: Trouzo,'z6 juli ,oor', p. ,3. 

' '
H' Roskamp, 'Kunstwerk voldoet aan eigentijdse en aan Liholi"L.,ro.- ,in: Trouza,T november t994.
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Ålb, 8. De Amsterdamse catholica-winkel Van Paridon heeft een clientèle bestaande uit
¡irwul [çatho]ieken als niet-katholieke en niet-kerkelijk gebonden personen, ry97 (fotoP.l.
il,lrr¡iry).

l',ùstoor die er uiteindelijk toe bereid was, mede omdat 'de kerken leeglopen, maar

l*n¡re llen meer dan ooit worden bezocht' .a' Daarmee eigende de pastoor zích tege-

liih ccn nieuwe sacrale plaats voor zijn kerk toe.

lrlcn veel breder verbreide parakatholieke altaarvorm zijn de postmodernistische

'fiuììp'-achdge vormen van omgang met religiositeit op basis van niet duidelijk om-
lijrrclc gevoelens of ideeën van (gewezen) katholieken en niet-katholieken over spiri-
ttr;tliteit. Een en ander manifesteert zich bijvoorbeeld door het opsteken van kaarsen

ll het gebruik'met een knipoog'van objecten met een expliciet katholieke iconogra-
lie zoals Mariabeeldjes en religieuze prenten en kaarten.o'Hoe dan ook, velen blijken
tnch bepaalde gevoelens met betrekking tot dergelijke materiële objecten te koeste-
t'¿rn. Vaak gaat dit diffuse functie- en betekenisveld over in een ander en nog minder
rluiclclijk omlijnd spiritueel gebied, namelijk dat van New Age (afbeelding 8).

C)ok ontstaan heiligdommen zonder een directe formeel-inhoudelijke binding
rììct c{e katholieke kerk. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het Limburgse Val-
Ircnburg waar in een voormalige kloosterkapel medium en gebedsgenezeres Jo-
rtrnrrcla (]ohanna Damman) haar healingbijeenkomsten houdt.ar Hoewel er geen

,t r tbidem.
.¡ r Vgl. P. Post & W Speelman (red.), De madonna van d.e Bijenhorf. Betøegingen op de rituele marÞt,

Ilmrn 1997.

,l t Margry Ec Caspers, BedeoaartplaatseninNederland, deel 3, pp. to66-ro7o.

Afb' 7. Rouwmonumentje van bloemen en briefjes op het middenpranrsoen van de
Pìanetenweg te Velsen, zooz (foto pJ. Margry).



68 PETER JAN MARGRY

Afb. 9' In de kapel van het voormalige Ravensbosklooster te Valkenburg kunnen bezoekers
in collectiviteit een persoonlijke invuiling geven aan het Maria-altaar.

sprake is van liturgische plechtigheden of rituelen in katholieke zin, worden in de
healingpraktijken en bij de individueel door de bezoekers uitgeoefende devotie (en
Jomandacultus) wel diverse objecten gebruikt die in relatie sraan ror de katholieke
kerk, maar hier uit dat kerkelijke kader zijn vervreemd, opvallend zijn de in de
ruimte geplaatste neogotische altaren die fungeren als platform voor de presentarie
van persoonsgebonden devotie en de daarmee samenhangende objecten. Er is geen
van bovenaf bepaalde norm wat wel of niet in de healingruimre neergezümag wor-
den. Bezoekers plaatsen er hun eigen favoriete objecten, heiligen-, Maria- of andere
beeldjes, afkomstig van over de gehele wereld. zijhebbendaarmee de mogelijkheid
tot een persoonlijke inbreng in het heiligdom of tot het maken van eigen mini-al-
taartje dat ook weer mer anderen kan worden gedeeld (afbeelding 9).

New-Age-altaren

New Age verwijst naar een breed spectrum van spiritueel-religieuze opvarringen
en gebruiken die voor'alternatief'doorgaan in de westerse samenleving. err.rr¡d,
is het een hedendaagse manifestatie van traditionele alternatieve (esoterische) reli-
giositeit in het \Øesten, anderzijds is het een typische manifestatie van posrmodern
consumentengedrag waarmee bestaande religieuze ideeën en praktiiken van uir-

PERSooNLIJKE ALTAREN EN PRIVATE HEILIGDoMMEN 69

Àllr. ro. Omslagvan
lrr't boek van Denise

l,irru uit t999 overhet
¡r'll nuken van altaren.

r*nlopende herkomst worden gebruikt, hergebruikt, gecombineerd en geadap-
lq:e rcl,'ta

Binnen de New-Age-beweging neemt het gebruik van persoonlijke altaren en
h*iligdommen een belangrijke plaats in, zoals direcr naar voren komr bij het ver-
lle nncn van New-Age-tijdschriften, -uitgeverijen of internersires.at Daarblj wordt
voortdurend verwezen naar de'diep in de menselijke psyche ingewortelde wens'
nrn heilige ruimten te creëren of ze onbewust te creëren vanuit een primair verlan-

t{i,'r'r rÌaar dergelijke ruimten. Barbara Bianco spreekt van ieders 'personal belief sys-

'lic over deze beweging in sociologisch en historisch perspectief: James R. Lewis Er J. Gordon Melton
(rcd.), Perspectìoes on the Netø Age, Albany r99z;M. Moerland (red.), De þool en de geit in de nieu-
rac tijd. Wetenscbappelijhe refleaies op Nezø Age,Utrecht t996;YL Hanegraafi Nerø Age Religion and
'Wcstern Cwltwre. Esotericism in the Minor of Secwlar Thoøght,Leiden 1996; Paul Heelas, The New
Age Mooement. Celebratingtbe Self andtbe Sacralization of Mod,ernity,Oxford ry96;lVouterJ. Ha-
ncgraaff, 'New Age Religion', in: Linda \üfloodhead, e.a., (red.), Religions in the Modern World,, Lon-
rlott zooz, pp. 249-263.
Voor concrete ver-wijzingen naar de materiële cultuur met betrekking tot New-Age-altaren zij veme-
zcn naar: Denise Linn,,4/¡¿rs. Bringing Sacred. Sbrines into your Everyday Life, New York 1999.

It
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tem' dat je materieel gesrake kan geven met je persoo nlijke altaar.an De Amerikaan-
se New-Age-auteur Denise Linn, zieneres en genezer, had internationaal veel suc-
ces met haar boeken Sacred. Space en Altars. Bringing Sacred. Shrines into Yoør
Ez.,eryday Life (afbeelding ro).a7 zowel in haar boeken als in haar therapeutische
cursus 'Interior Alignment' werden op verschillende niveaus materiële culruur en
andere elemenren uit de katholieke kerk ingebracht en toegeëigend.

Het boek van de Amerikaanse Peg streep,,4 hars Made Easy - 'Hoe bouw ik een-
voudig een ahaar' - zir op een vergelijkbare lijn.a' zij gaatin op de mogelijkheden
om een persoonlijke heilige ruimre scheppen. Zij pleit voor her verwijderen - een
deconstructie - van de laag die door de westerse cultuur over het concept heen is
gelegd, om terug te gaannaar een vroegere periode toen heilig en p.of""n nog niet
zo rigide waren gescheiden. Hierbij verwijst zij tevens naar andere culturen waar
het heilige veel meer in het dagelijkse leven ligt. op de vraag hoe je een akaar moer
maken, luidt het antwoord: 'wanneer je er aantoe bent om er een te maken, weet je
ook hoe het moet'.ae Haar handleiding biedt een 'torale' vrijheid ror her inrichten
van je eigen heilige ruimte. Er is geen afhankelijkheid van buitenstaanders of instel-
lingen: je moet zelf actie ondernemen. De behoefte om spirituele elementen in het
leven te hebben, kan dus vervuld worden zonder datje jemoet binden aan een kerk-
genootschap ' Zelf-empowern'tent geeft de mogelijkheid je eigen sacrale ruimten re
creëren, bij voorkeur op basis van ervaringen in het persoonlijk leven: van het fo-
toplankje tot her moederschapsaltaar, bestaande uit onder meer een kopiebeeldje
van een r2-eeuwse Madonna en een Zimbabweaanse vrouwelijke soapstone-tor-
so.to Niet alleen bij een dergelijk altaar, ook bij uiteenlopende New-Age-groepe-
ringen zijn de wisselwerkingen mer ontleningen aan andere religies .r, crrltrrre., á"r,
te treffen.t' Deze ontwikkeling is niet alleen voorbehouden aan de New,Age-be-
weging, ook onder andere, bredere groepen in de samenleving bestaat een groeien-
de behoefte om sacraliteit in huis te brengen en om er ruimten of zones ,r"tr h.ilig-
heid en zuiverheid te creëren.t'

Binnen de New-Age-spiritualiteit is de wens voorrdurend zichtb aar om Der-
soonlijke altaren met de naruur of de eigen ruin re verbinden. Belangrijk is hef ge-
bruik van eigen materialen of van naruurlijke materialen die men z"lf g.vorrd1.,
heeft (schelpen, stenen, hout, planten en bloemen) en die vervolgens gepersonali-

Zie de webpagina: www.knowyourfate.com/sowing-circle/for-beginners/altars/a_simple_altar.html.
Lìnn, Altars.
PegStreep, Alurs Mad,e Easy. A Cornplete Gwide to Creating Your Oun Sacred Space,San F¡ancisco
1997'Dit boek maakt deel uit van een serie van'altaarboeken', zie voor een overzicht: www.crly-
ceum.com/bookaltars.html.

49 Dit komt bij meer altaarbouv¡instructies terug zìe bijv.: wwvknowyourfate.com,/sowing_circle/

to
tr

f or_be ginners/altars/intro.html.
Streep, Altars Mad.e Easy, p. ro6
Een curieuze New-Age-stromìng is die van de Vrij-Katholieke kerk in Den Haag (Albaancentrum),
een gnostische kerk, die zich afzet tegen de rooms-katholieke kerk maar er ook weer veel aan ontleent
en die zich baseert op de 'tijdloze wijsheid' en de'volledige vrijheid' orn je eigen spiriruele weg re gâan.

5z rVilliams, 'Sacred Space in Norrh America', pp.6o5-6o6.
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e r:r,t r I worden door ze zelf te verwerken of in een eigen ontwêrp in te passen'tl Dit
:rll,,,r.v,,rclt ook als een zeer persoonlijke zoektocht gezien, een queeste die men

¡,vr,tiþ,,ctts nogal eens wil uitdragen'ta

! \¡ r*llwisieten & attributen

iJtcl ele aard, de productie en de verspreiding van de voor privéaltaren en private

lipili¡¡clornmen gebruikte rekwisieten en attributen zijn weinig precìeze gegevens

îiillirhiìnclen. Het betreft veelal combinaties van oude en nieuwe materiaalvormen

çilil cclì multi-religieus of een niet-religieus karakter. Het is echter nog Prematuur
{.iüt tot cen vaste typologie te komen. 1ffel kan alwat gezegd worden over de kana-

l*ltl wirerrlangs de verspreiding van deze materialen geschiedt. Uit het aanbod en het

grlhrrrik van de materiële cultuur zijn enkele economische circuits te onderkennen:

*J fLrrclitionele ateliers en leveranciers van de rooms-katholieke kerk; b) tweede-

Irnrrcls circuits: formeel kerkelijk materiaal dat door de sluiting van kerken of door

v-Crnicuwing van liturgische materialen op de tweedehands markt terecht komt; c)

r.t¡t.vlardiging door de betrokkenenzelf of op aanwij zingvan derden; d) persoon-

lijke objecten; e) aanbod van artikelen in reguliere winkels (Xenos, Hema, Bijen-

korf); f) aanbod in gespecialiseerde reli- en New-Age-v¡inkels (vgl. vm. oibibio) en

t¡f) lipiritualiteitsbeurzen; g) aanbod via internet.

Voor private heiligdommen en altaren spelen de kwaliteit en sdjl en de eenheid

lllnrl¡innen van de materiäle cultuur een kleinere rol dan enkele decennia geleden.

I le t frelang van her materiaalzitveelmeer in het gebruik en de betekenisgeving. Het

trlijkt bijvoorbeeld dat de voon /erPen niet meer noodzakelijkerwijs aan een be-

prrtlcle vorm of aan (wijdings-) voorschriften hoeven te voldoen. Criteria van ma-

te¡iële kwaliteit, geldswaarde, schoonheid of authenticiteit spelen nauwelijks meer

itcrr rol. Nog niet zolang geleden v¡as de minderwaardige artistieke kwaliteit van

ee n heiligenbeeld reden om te twijfelen aan de authenticiteit van bepaalde wonder-

[rnnrlijke verschijnsele n. En a fortiori veftegenwoordigden de afgeleide producten

{tì kopieën meestal een nietige kwaliteit. De objecten konden soms wel een bepaal-

çlc sacraliteit overnemen of toegemeten krijgen, maar dat stond doorgaans in geen

vcrhouding rot her origineel.tt Tegenwoordig echter vindt een meerderheid van de

bloed- en traanwonderen plaats op goedkope massaproducten of op simpele af-

1_¡ Op het snijvlak van christelijk en New Age bevindt zich een boek als: Tini Brugge, Bloemen geaen zin'

Symbolische bloemsierhunst øoor liturgie en bezinning,Kampen zooz. Zie voor de idee van een bloemen-

vaas als basic altaar ook: w-wwknowyourfate.com./sowing-circle/create-a-personal-altar/intro.html.

14 Zie bijvoorbeeld de persoonlijke webpagina: http://home.wanadoo.nl/layla.pansier/altaar'htm.

1 5 Dit wil niet zeggen dat in het verleden geen culten konden ontstaan rond eenvoudige materiêle cultuur.

Belangrijke bedevaartplaatsen als bijvoorbeeld Kevelaer of Neviges, ontstaan vanwege bijzondere de-

votieprentjes, zijn daar het bewijs van. In dergelijke gevallen vond echter wel een kerkelijk onderzoek

plaârs en tenslotte authentisering van de gebeurtenissen en het cultusobject. In de gevallen hier be-

doeld, wordt de kerk juist buitengesloten of houdt deze zich rnet opzer aÍzljdig.

4o
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beeldingen uit tijdschriften. De objecten krijgen in de private omgeving pas hun
waarde en betekenis en onrvangen door hun specifieke rangschikking en combine-
ring een persoonlijk ernpor.uernxent. De personalisering wordt nog vergroot door-
dat dergelijke objecten vaak geschenken zijn van familieleden of van andere bij-
zondere personen of een persoonlijk souvenir van een reis of ïedevaart ziin.

Hoe een goedkoop massaproduct tot een erkend en nationaal cultusobject kon
uitgroeien en tegelijkertijd een vervlechting kan zíjn van ordening en deviantie,
blijkt uit de ontv¡ikkeling van de Mariacultus in het ltaliaanse Civitavecchi a, waar
een gipsen souvernirbeeldje van de Koningin van de vrede bloedrranen weende.
Het beeldje was afkomstig van het omsrreden Mariaoord Medjugorje (Bosnië-Her-
zegowina) waarvan de cultus en de samenhangende openbaringen ror op het hoog-
ste niveau in de rooms-katholieke kerk voor niet authentiek zijn verklaard. rn ry95
bleek het evenwel mogelijk dat de bloedtranen op het kopiebeeldje van deze niet-
erkende Maria, zelf formeel wél weer door de kerk voor authentiek konden wor-
den verklaard. Vervolgens kon deze, oorspronkelijk private, cultus tor een heilig-
dom van nationale betekenis uitgroeien.t6

Dergelijk ogenschijnlijk inconsistent handelen door de katholieke kerk is op
zichzelf weer mede de oorzaak van de stimulering en toename van privé-openba-
ringen en de wens om een succesvol eigen heiligdom in het leven te roepen. Deze
stijgende ontv¡ikkeling gaat min of meer gelijk op mer de bredere verspreiding van
reproducties van deze cultusobjecten. Er is dus geen sprake van een eventuele ver-
mindering van het sacrale door reproducrie van her oorspronkelijk heilige, maar
juist van een mogelijkheid die sacraliteit ook te rransponeren naar kopieën.t7 suc-
cesvolle verspreiding van privé-openbaringen en cuken geschiedt via vermenigvul-
diging en missionering. De verering van de genoemde Rosa Mystica enhaar beelte-
nis geschiedt bijvoorbeeld door middel van een geraffineerd ritueel curriculum in
het Italiaanse stadje Montichiari.'8 Gedurende deze rituele cyclus kaniedere deoo-
tee zrjn eigen persoonlijke kopiebeeld van de 'pelgrimsmadonna' door Maria zelf
laten inzegenen en vervolgens laten aurhentiseren door de (niet door de kerk er-
kende) cultusleiding , zodathet ook geschikt is geworden voor verdere missionering
in de eigen leefomgeving. Dit ritueel vindt meesral op zondagen plaats en kent het
volgende verloop.

voordat de deootees het heiligdom bezoeken, moeten de voor de export van de
devotie of de creatie van een filiaalheiligdom geautoriseerde kopiebeelden van de
Rosø Mysticø bij een gespecialiseerd en daartoe door de cultusleiding aangewezen
particulier atelier worden besteld. De beelden worden vervolgens voor een collec-
tief inzegeningsritueel op bedevaart naar Monrichiari meegenomen. Daarbij wor-

Andrea Tornielli, Il mistero delle lacrime. Inchieste salla Madonna di Chtitaoecchia,Udine 1995; Ma-
tilde Passa, Lacrime e Sangwe. Viaggio nella religiositìr popolare, Milano 2ooo, pp. r73-r82.
McDannell, Mãterial Christianity, p. r6z.
zie over dit heiligdom: M. \Øeigl, Maria'Rosa Mystica' Montichìari-Fontanelle, Rome r98z; rùØ. Bei-
nert,HeinrichPetri(red.),HandbuchderMørienþunde,deelz,Regensburg Í997,pp.99-roo;Marino
Gamba, Apparizioni Mariane nel corso di due millenni,Mllaan 1999, pp. 4q-46r.
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Afb. r r a"Ec b. Rosa Mystica
in Montichiari:
kopiebeelden geplaatst bij
het crucifix (links) en

kopiebeelden voor het nog
gesloten hek in afwachting
van een afdaling î ar en

heiliging in de bron van het

heiligdom (foto PJ. Margry).
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den meestal meerdere exemplaren in verschillende formaten ingebracht. Nadat ze
het heiligdom zijn binnengebracht en in een overgangsfase bij het grote crucifix
worden samengebrachr, sraan de beelden in groepjes erìige tijd íog 

"r, 
profane ob-jecten te wachten voor de afgesloten boveningang rr"n hei r".rd. 

""rrrrrr-. Midden
augustus zooo stond aldus een zevental kopiebeelden in afwachting voor het hek
aanhet begin van de trap die naar de bron Èidt lafbeeldingen r r a en b). Na enige
plechtigheden en gebeden werd dit hek geopend .r, b"*ogãr, rwee Duitse priesters
van een bedevaartgro ep zich op de knieën achteruit d" tr"! af. Een trap die d,e sca-
11 :1* wordt genoemd vanwege de verschijning van M'^ri^ d'- ,ieneres pierina
Gillì in r-947 van deze trap naar de genezende broi h..ft zien afdalen. De priesters
lieten de beelden als.in een herhaling eveneens naar beneden .wandelen,. Dit ge-
schiedde zeer behoedzaam,rangzaam, trede voor trede, die telkens driemaar door
hen, werden gekust voordat nizuwe kopiebeelden ..., á.d. t"g., t orra"r, worden
geplaatst. Toen alle beelden eindelijk onà..""n de ffap, bij de bån - d.e Fonte s. Gi_
orgio of Fonte della Graziø - waren aangekomen, werd van elk beerd her voetstuk
in het bronwater gedompeld. Gedurend. deze afdaring van d,e trap zegentMaria, zo
stelt men, vanuit de hemel de beelden zeffin,terwijl dãafsluitendi orrã.rdo*p.úrrg
weer symbolisch de bekrachtiging van de heilige prrrr, ,ro.-,. vervolgens kregen
de aanwezige deelnemers aan de bederr"art met hetzelfde bronwarer een kruisteken
op de handen enlof het hoofd teneinde een spirituele verbinding met de heilige
bron, hun persoonlijk ingezegende beerden en de missionerirrgåpdracht te be-
werkstelligen. op dar momenr zijn d,e vereerders ritueer-spiriti.i g.pr.prr..rd
om zelf het trapritueel in omgekeerde volgorde uit te rro.r.rr'. Het crucifix naast de
H. Trap wordt dan eerst gekust of met d. ving.r, over het gezicht gewreven en ver-
vo,l8ens gaan zij, eveneens op de knieën, oor. .rk. tred. kuJrerrd .rrï.t gebeden be-
geleidend, zelf met hun beeld de trap omhoog. Het toegangshek voor de beerden
aan de bovenzijde wordt dan weer gãrrot.n .n zij wordä rrä ."r, aparr.eroure aan
de bovenzijde van de kapel naar buiien geleid. 

)

, op deze biizondere wiize zijn tientallen Rosa Mystica-beelden aan Nederlan-
ders en Belgen roevertrouwd, teneinde de cultus in privékring en daarbuiten verder
te verbreiden ondertussen zijn zodoende bij enkelen ,r"r, h.î nieuwe firiaalheilig_
dommen ontstaan, zoals onder meer in K[Ámen en Maasmechelen.,e Door deze
uitgebreide ritualiteit met zijn (para-)riturgische vormen, die voor een deel dicht bij
deformeel kerkelijke liggen, worden omsiandigheden gecreëer¿ ¿J¿" aanwezigen
in hoge mare van de heiligheid van de plaats en de authenticiteit van de plechtigf,e_
den kunnen doen overtuigen, en *""r-.. het voor hen eenvoudiger is een opdracht
voor een verdere persoonlijke missionering uit te voeren

Deze succesvolle inzet van materiëI. ---"rr""r1t.rur met betrekking tot de ver_
spreiding van een dergelijke onofficiële Mariacultus, heeft navolginf gevonden bij
diverse andere niet-erkende culten, zoars die van de Amsterdams."vårr*. van A'e

59 zie voot de diverse filiaalheìligdommen Hierzenberger & Nedom ansky, Erscheinungen und Bot-scbaften der Gottesmutter Mariø, passim.
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\,i¡lIi'r'crr. Het cultusob ject aldaar, een schilderij van de Mariaverschijning en privé-
o¡i*nbirrirrgen aan zieneres Ida Peerdeman, is tijdens (inter-)nationale gebedsdagen

i¡¡ rttcrcir clan honderdvoud gereproduceerd en onder de hoede gesteld van evenzo-

f+,'lqr bcschermlieden die de kopieafbeelding en de boodschappen onder zoveel mo-

¡i, lr jlt gezinnen moeten bekendmaken.'"

l'.lE:t firoge duidelijk zijn dat 'authenticiteit' of 'originaliteit' van een cultusobject bij

euu dergelijke devotiereproducde op verschillende wijzen kan worden geïnterpre-

teg¡cl en aangewend. Het authentieke van het centrale en oorspronkelijke cultusob-

içut wordt namelijk bewust naar een ander plan gebracht en met persoonlijke au-

t-htrnticiteit verbonden. IF'et gaat niet meer om een authenticiteit die door de kerk

lllurelt bepaald of vastgesteld. Een kerkelijke of priesterlijked' bemiddeling wordt in

detgillijlie situaties juist niet op prijs gesteld, meestal ook omdat de privé-openba-

rlugcn een bewijs voor de dwalingen bij de gevestigde orde zouden zrin en tegelijk

$en bewijs voor de oprechtheid en authenticiteit van de zieners. Eenvoud wordt
rì*ilrtbij vaak aangehaald als het treffende bewijs voor authenticiteit. De zieners van

Llirsbeek laten dan ook niet na erop tewijzen dat bij hen juist de eenvoudigste

heclcljes en de uit kleurenmagazinep geknipte foto's met druppels bloed werden ge-

t*lte nd. Het zijn de 'bewijzen' voor de direct van God verkregen en aan hen per-

cno.nlijk gerichte tekens voor de authenticiteit van de cultus. Parallelle opvattingen

Iriçstonden er in de r9e eeuw tenaanzienvan de toenmalige jonge zienertjes uit rur-
¡ilcì streken (bijvoorbeeld La Salette en Lourdes), die vanwege hun jeugd en 'onbe-

:ìiìictte' achtergrond als levend bewijs van waarachtigheid golden."
licn apart genre van materiële cultuur rond (huis-)heiligdommen moet nog v/or-

ile n genoemd. Het betreft de toevoeging van persoonlijke objecten en voorwerpen,

xurtls foto's, sieraden, kledingstukken, notities, brieven, haar en andere persoonlijk
olrjccten. Hoe 'dichter'het heiligdom bij de persoonlijke leefwereld van de deootee

Htrnt, hoe gemakkelijker er dergelijke objecten aan.worden toegevoegd. Vooral de

liortret- of pasfoto en de familiefoto zijn de ex-voto's par excellence van de late 2oe

fn de vroege 2re eeuw.

lf innen de New-Age-beweging zijn vergelijkbare opvattingen of ideeën over (cultus-)

rrbjecten ook te vinden: terúg nar eenvoud en bøsic, terug naar de natuur en haar

ccrlijke, niet door mensenhanden bewerkte of bezoedelde natuurlijke materialen.

Vcel van de basismaterialen ten behoeve van de New-Age-spiritualiteit worden
goedkoop geleverd via grootschalige winkelketens, maar er is ook een relatief groot
¡rctwerk van gespecialiseerde winkels ontstaan dat in additionele behoeften voor de

6t

Zie over deze cultus en zijn materiêle cultuur: Margry Ec Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland,
deel r, pp. r6r-r7o.
Bedoeld zijn priesters die zich naar de formele kerk richten; priesters of geestelijken die meegaan in de

nieuwe devotie kunnen wel een rol vervullen, een rol die dan juist ook weer op prijs wordt gesteld.

Sandra L. Zimdars-Swartz, Encowntering Mary. Visions of Mary from La Salette to Medjagorje,New
York t99z,pp.zt-9r.
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aankleding van persoonlijke altaartjes kan voorzi en. Daarnaast bieden boeken en
internetpagina's ruime instructie voor het vervaardigen van de noodzakelijke re-
kwisieten. Het handboek van Streep gaat amper in op de vele mogelijkheden met
betrekking tot aankleding, attributen, kleuren, beelden, tekens, ,yribol.r, en getal-
len. De energetisering en spiritualisering van de sacrale ruimte of Let altaar kan vol-
gens haar het beste worden gerealiseerd: met water, vuur, licht, rook, stenen, to-
tems, offers, kruiden, fruit, bloemen, schelpen en vooral gebed en energie. verge-
lijkbare New-Age-elemenren zijn ook in een katholieke conrexr te vinden. Een
huisaltaartje wordt bij voorkeur opgebouwd uit onbewerkt hout of van andere ge-
vonden natuurlijke materialen. Maria ('Sterr e der zee,) kan goed worden o-ririgd
door schelpe n, zoals in het altaartje van een inwoner van zaand,amdie daarvoor aan
het strand naar materlalen zocht (afbeelding rz).6r Eeneveneens geliefd genre zijn
de op natuurlijke wijze gevormde heiligenbeelden: rakken, boom"rt.orrken en der-
gelijke die een (toevallige) gelijkenis verronen met Maria- of Jezusfiguren. omge-
keerd worden ook in New-Age-context objecten van christelilke, c.q. katholie"ke
aard aangetroffen. zo bevaten de bijlagen in de bovengenoemde boeken ruime

63 Zie over deze ziener: Paulina Bos, 'Matthias ziet het licht', in: Noordhollands Weeþblad, j december
t998.
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i¡uir¡culogelijkheden uit de objecten, symbolen, vormen en godheden van de we-

r*lilüorlsJiensten, zoals Boeddhisme, Confucionisme, Hindoeïsme, Christendom

{,¡t il* Or"lcl-Egyptische, Grieks-Romeinse, Oud-Noorse en -Germaanse religies'

&l¡¡r, ,lc islam wordt in dit verband zelden of nooit verwezen, Het onderdeel 'chris-

tÐliìk' hccft meestal voornamelijk betrekking op heiligen en hun iconografie zoals

riic hinnen de rooms-katholieke kerk of katholieke cultuur voorkomen.un Itt h.t

tit¡ek van Linn wordt daaruit een kleine keuze gedaan met Personen als Jezus ('ver-

f{,iso*r'), Franciscus ('puurheid, eenvoud en dierenpatroon'), Christoffel ('Patroon

V¡ln d* reizigers') en Maria als 'barmhartige moeder'." Als offergaven voor het per-

$nrrrrlijlr olt"". ,rgg., eerde zlj zovt,water,brood en wijn en daarbij het gebruik van

ëç{n mlskelk die zowel voor de communie als voor 'Holy Grail' zou kunnen func-

fllineren. Door het brede aanbod van materialen en objecten en de vermenging van

t*f¡le hillende religieuze culturen en stromingen is het voor de gebruikers van New-

Å6C-handboeken en -instructies steeds minder duidelijk wordt wat binnen New

Å[c 6f de 'eigen' cultuur, religie of spiritualiteit karakteristiek of 'authentiek' is.

{.lonclusie

t.)p basis van de analyse enkele recente casussen, kan hier in verkennende zin.wor-

,1,:ì, uortg"rteld dat veranderingen en vernieuwingen binnen de rooms-katholieke

licrk en de religieuze cultuur in het algemeen de afstand hebben verkleind tussen in-

clivi{uele katholieken, de officiële liturgie en de materiële religieuze cultuur. Het

hceft de toepassing van kerkelijke rituelen en van religieuze of liturgische objecten

irt cen p..roonlijke dan wel private context breder mogelijk gemaakt en gestimu-

lçerd. Mede hierdoor is de traditionele katholieke materiële cultuur deels ook ver-

eler losgeraakt van zijn oorsprong en contexten. Bovendien is deze materiële cul-

tLrur iniet interessegebied van groepen niet-praktiserende katholieken, niet-katho-

licken of niet-confessioneel geordende 'gelovigen'terecht gekomen, die om uiteen-

l¡pende redenen van spirituele of devotionele aard dergelijke religieuze objecten

lrirschaffen, toe-eigenen en gebruiken. De laatste jarenzijnreligieuze objecten met

rrame ook door de Ñew-Age-beweging losgemaakt van hun traditionele kerkelijke

kaclers. Deze objecten worden door dergelijke nieuwe groePen niet als object op

zich gebruik t, maar er wordt door hen religieuze immanentie aan toegeken d, waat-

cloor ze gebruikt kunnen worden om plaatsen en ruimten in de privé-omgeving te

wijden of te sacralis eren. Zodoende kunnen dergelijke objecten, altaren of heilig-

c-lommen eveneens de zelf-representatie van de betrokkenen en hun socio-religieu-
,t,e ordeversterken. Tegelijk kan deze materiële cultuur functioneren als verwijzing

64 Voor de Verenigde Staten is ook gewezen op de Midden-Amerikaanse katholieke invloed op het ont-

staan van huir"lir."n, zie: Marie Romero Cash, e.a., Lio.ting Shrines. Home Altars of New Mexico,New

Mexico r998.

ó 5 Linn, Abars, pp. \ to-t t7 ('Altar Obiects')'

Afb'rz. Maria-altaar met Noordzeeschelpen op balcon, de eigenaar houdt een foto vast
s/aarop hij een Mariaverschijning in het Heilig Bos te Genk (È) heeft vastgelegd, mei zoor
(foto P.J. Margry).



naar of als verbinding met andere sacraal-religieuze paradigma's. Genoemde veran
deringen zijn ook door traditionalistische of (pseudo-)fundamentalistische katho
lieken aangegrepen om de eigen plaats en hun nieuwe culten aan de rand van of bui
ten de katholieke kerk sterker te positioneren en (letterlijk) gestalte te geven. 

De toegenomen religieuze en devotionele pluriformiteit en vrijheid in de samen
leving heeft ervoor gezorgd dat de vrij strikte orientatie op kerkelijk geordende de
voties in (het katholieke deel van) de samenleving is afgenomen. Hierdoor is ruim
te ontstaan voor op individuele en persoonlijke basis gemaakte samenstellingen van 
sacrale objecten in de vorm van persoonlijke altaren en private heiligdommen, al 
dan niet (voor de rooms-katholieke kerk) van deviante aard. Niet aIleen de ver
splintering binnen de geordende godsdiensten, maar ook de algemene processen 
van ontkerkelijking en individualisering hebben de creatie en toepassing van derge
lijke private heilige plaatsen sterk doen toenemen. 

De verschuivingen van formeel en geordend naar informeel en ongeordend heb
ben binnen de religieus-devotionele cultuur op het terrein van de materieIe cultuur 
een parallelle ontwikkeling laten zien. Bovendien wordt de traditionele koppeling 
van sacraliteit en devotionaliteit aan specifieke cultusobjecten van hogere geldelij
ke of esthetische waarde in toenemende mate vervangen door religieuze massapro
ducten van geringe waarde en zonder formele wijding, maar met een voor de nieu
we cultus vergelijkbare authenticiteit en kwaliteit. Dergelijke objecten zijn niet lou
ter en aIleen een afgeleide van een oorspronkelijk cultusobject, maar worden door 
de nieuwe betekenisgeving toch een cultusobject. De verspreiding van sacrale beel
den en objecten door reproductie en repetitie in altaren en heiligdommen wordt bo
vendi en gebruikt als een bevestiging van nieuwe devotionele of cultische vormen. 


