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Kunst rond religieuze en
alternatieve geneeswijzen

foto door: Xandra Richters

Kunstenaars:

7 juli - 1 september 2016
Het Meertens Instituut te Amsterdam
Bezoekadres: Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam
Open ma-vrij van 9.00 uur tot 16.30 uur. www.meertens.knaw.nl of www.pubart.nl
Alleen te bezoeken op afspraak via: info@meertens.knaw.nl of tel. 020 462 85 00
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Opening 7 juli 2016 in het Meertens Instituut
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Sophie Elpers

Femke Niehof

- Namens het Meertens Instituut en vooral ook namens mijn
college Peter Jan Margry die op dit moment als ‘global scholar’
gast is aan de University of Oregon wil ik (Sophie Elpers) u van
harte welkom heten.
- Het Meertens Instituut houdt zich al langer bezig met naar
irreguliere genezers en kwakzalverij in Nederland (Marijke
Gijswit-Hofstra; Willem de Blecourt)
Juist in de laatste decennia worden de grenzen tussen conventionele therapieën en moderne vormen van alternatief
genezen steeds vager en krijgen onconventionele therapieën
tegelijk een steeds grotere populariteit:
Het palet is groot: mindfullness, accupunctuur, magneet therapie, chakra- en energetische therapie, gezondheidsblogging,
noem maar op…
Alternatieve geneeswijze is een onderwerp dat breed spelt in
de samenleving en waarmee zich veel mensen in hun dagelijks
leven bezig houden. Het is een relevant maatschappelijk verschijnsel – en daarmee een relevant thema voor de etnologie,
het vak dat de cultuur van alledag bestudeert.
Recentelijk zijn de onderzoeksdeeën en -initiatieven steeds
concreter geworden hier op het instituut. Dat hangt ook
samen met veldwerk: onder meer bij de blinde genezeres Leny
De Boer van de Bronk uit Ridderkerk (informatieve over haar in
de gang rechts). Het praktijkmateriaal van mevr. De Boer kon
worden geacquireerd voor het Meertens en bij legaat heft zij
ook enige middelen ter beschikking gesteld om onderzoek op
te starten.

Internationale conferentie over religieuze en alternatieve geneeswijzen in September, conferentie is gelinkt aan de
Intern. Society for Ethnology and Folklore, SIEF
In dat kader: Publieksavond over het thema, uitnodigen: 21 september, 19:30 in de Agnietenkapel hier in Amsterdam, hoofdspreker is de Amerikaanse Cany Gunther Brown,
gevolgd door een debat (voertaal is Engels)
Verder: Aandacht voor het onderwerp in het etnologisch onderwijs aan studenten (UvA) en stagiaires
En: er komen publicaties
Deze tentoonstelling!
Al sinds enige jaren wordt de interactie tussen wetenschap en kunstenaars vanaf het hoogste niveau actief gestimuleerd. Daartoe is door de KNAW een Akademie van Kunsten
opgericht (https://www.knaw.nl/nl/de-knaw/akademie-vankunsten). In het verlengde daarvan is door het Meertens
Instituut een vruchtbaar contact gelegd met “PubArt Kunstprojecten”, de organisatie die verantwoordelijk is voor deze
tentoonstelling.
Ik geef nu het woord aan Elganan Jelsma van PubArt, die meer
zal vertellen over de tentoonstelling.

…dat is inmiddels ook gebeurd:
Het onderzoeksproject Religious and Alternative
Healing in the Modern World is op poten gezet. Dat project
bestudeert geneeswijzen en therapieën die min of meer buiten de medische wereld om, de laatste decennia steeds breder
hun intrede in de maatschappij doen. Vragen zijn: Zijn de
betreffende praktijken een expressie van goedgelovigheid en
onwetendheid of tonen ze juist een eigenzinnige, geïndividualiseerde rationeel-moderne mens? Hoe verhoudt dit fenomeen
zich verder tot ontkerkelijking en een ogenschijnlijk gebrek
aan vertrouwen in wetenschap? Vragen die niet alleen de betrokken cultuurwetenschappers zich stellen, maar evenzeer de
kunstenaars (zoals u kunt zien)
Platform RAHRP http://www.rahrp.org : website,
organiseert conferenties, workshops, uitwisseling van wetenschappelijke kennis rond alternatieve geneeswijzen (geen
standpunt, maar onderzoek)
nationaal uitgezette vragenlijst waarbij een grote
doorsnede van de bevolking op dit thema nader is bevraagd
(via het Meertens Panel ). 5000 formulieren zijn er verstuurd, en
we hebben al weer een kwart ingevuld terug gekregen (toont
aan dat het thema speelt in de samenleving)
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Elganan Jelsma

Rob Schultheiss

Ik bedank het Meertens Instituut voor de gelegenheid om
hier te mogen exposeren. We hebben met PubArt inmiddels 4
tentoonstellingen in deze tentoonstellings-gang geplaatst. Het
begon met de Beschermheiligen, toen Inslag (de keukendoeken) en Nederlandsheid. Zo sluiten we aan bij onderzoeken die
hier lopen. En dan nu ARTTREAT rond het onderzoek religieuze
en alternatieve geneeswijzen.

Desire Haverkamp toont in ‘Feest’, dat je geestelijke toestand
doorwerkt op je lichamenlijke. Het trainen, oefenen van de
geest komt naar voren in het werk van Carola Mokveld. Haar
ouders hebben beide de ziekte van Alzheimer en zij probeert
hun verhalen te vangen in beelden en daarmee herinneringen
vast te houden en het leven dragelijk te maken.
De natuur:
De natuur als heelmeester zien we terug in de foto’s van
Romanina Mandricardo. Irma Frijlink heeft de Berenklauw uitgebeeldt, een plant waar iedereen een hekel aan heeft, maar
die ook geneeskrachtige mogelijkheden biedt. In de Chineze
apotheek van Elize van der Werff zien we veel zakjes met
kruiden. De helende kracht van bomen zien we in schilderijen
van mijzelf en het Berkenbosje van Wilma van Weijen. Sunny
Neeter benadrukt de energie en de schoonheid van de natuur
in kleurrijke golvende bewegingen. Corry Zwart werkt letterlijk
met de natuur. Zij maakt van geneeskrachtige planten prachtige sieraden.
Wij hebben allemaal behoefte aan zachtheid, aan troost. Dat
werkt voor iedereen helend. Een kom soep en een zacht luisterend oor zien we bij Sacha Wendt en Wilma van Weijen heeft
deze prachtige Troostlap gemaakt.
En voor ik bij de muziek kom, kan ik ieder het advies van de
heilige Brighid meegeven: Het leven zonder de vonk van inspiratie is saai! Ze raadt je aan je leven te voeden met inspiratie
waardoor je scherpzinnigheid, je helderheid en je energie
toenemen…

We hebben een A6 catalogus gemaakt met daarin bij elke
kunstenaar een afbeelding en toelichting.
De tentoonstelling ARTTREAT, bevat werk van 18 kunstenaars
die werken in diverse disciplines. Zij hebben zich laten inspireren door het thema religieuze en alternatieve geneeswijzen.
Kunstenaars zijn net als wetenschappers ook onderzoekers. Zij
duiken in een onderwerp, zoeken naar nieuwe verbanden en
komen tot verrassende uitwerkingen.
Eigenlijk zijn er 4 onderdelen in de alternatieve geneeswijzen
door de kunstenaars onderzocht: de religieuze, de natuur, de
zelfhelende kracht van de mens en de muziek.
De religieuze kant van de geneeswijzen:
Helga Troll heeft de Barmhartige Samaritaan verbeeldt, die
hulp biedt aan iemand die het nodig heeft en daarbij kracht
zoekt bij God. Zij haalt een bijbeltekst aan: “ want ik ben de
Heere, uw heelmeester!”.
Van Guido Orsetti zien we de pelgrim. De perigrinus of de
pelgrim betekent ‘vreemdeling’. Een pelgrimage houdt in: eerst
onthechten, op reis gaan vaak naar een Heilge plek, en dan
een zoektocht naar het ‘thuiskomen’.
Ine van Son toont in haar beeldverhaal, de pelgrimage naar de
Bron, over Sheela, Brighid en Moeder Aarde.
Ikzelf (Elganan Jelsma) ben geinteresseerd in Anna, de moeder
van Maria, die haar dochter leerde lezen. Zij is de beschermheilge voor thuiswerkers, grootouders, moeders, kinderlozen,
naaisters, armoede, maar ook voor zeelieden. Dat ontdekte ik
in dit onderzoek. Ik las dat zeelieden vaak met rood ondergoed
werden aangetroffen. Op zich vreemd, want rood was een dure
kleur en niet echt een kleur voor stoere mannen. Het was rood
geverfd in meekrap. Het bleek dat zij dat rode molton ondergoed droegen omdat dat zou helpen tegen reuma. Ik heb dus
molton en wol geverfd in meekrap en daarmee Anna bekleed.

En dan de muziek:
De helende kracht van muziek is door Rob Schultheiss verwerkt in een object met klankschalen en een zingende zaag.
En natuurlijk kan hij zelf ook zingen … (Hij zingt zijn eigen
liedjes Paracetamol en Sint Geertens Minne.)

Zelfhelend:
Het luisteren naar je eigen lichaam komt duidelijk naar voren in
de abstracte kunstwerken en teksten van Inger Vonkeman. Eva
Kasbergen probeert de rust te vinden om 1000 kraanvogels te
vouwen. Dat beweging belangrijk is vertelt kunstenaar Xandra
Richters, die ook de foto maakte die wij als beeldmerk voor de
tentoonstelling hebben gebruikt. Marcel Bastiaans gelooft ook
sterk in het zelfhelende vermogen van de mens.
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kunstenaars bij hun werk
Irma Frijlink

Sacha Wendt

Sunny Neeter
Helga Troll

Corry Zwart
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kunstenaars bij hun werk
Xandra Richters

Wilma van Weijen
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De tentoonstelling ARTTREAT
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De tentoonstelling ARTTREAT
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De tentoonstelling ARTTREAT
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De tentoonstelling ARTTREAT
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info over Leny de Boer

ARTTREAT in de media

If Then is now
14 juli 2016
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Nationaal
Kunstplatform
25 aug. 2016

ARTTREAT in de media

NRC
23 september
2016

CKaart
15 juli 2016
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RAHRP is a coordinating scholarly research platform focused
on connecting researchers in the field of religious, spiritual,
complementary, alternative (incl. ‘new age’) healing practices, and of healing and health systems, integrative medicine,
ethno medicine, and ‘quackery’.
Op 22, 23 en 24 september 2016 werd er een internationale
conferentie georgansieerd door het Meertens Instituut en de
UvA. PubArt mocht de tentoonstelling ARTTREAT tijdens deze
conferentrie exposeren in de UvA Bijzondere Collecties en het
Allard Pierson museum.

Internationale conferentie RAHRP 22, 23, 24 september
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Expo Allard Piersonmuseum/ UvA Bijzondere Collecties
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Expo Allard Piersonmuseum/ UvA Bijzondere Collecties
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