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Een ervaring

D

e Duitse schilder Albrecht Dürer woonde in het
begin van de 16de eeuw lange tijd in Antwerpen. Op een
huis aan het eind van de Wolstraat hangt een plaat die zijn
verblijf herdenkt. In zijn dagboek schrijft Dürer drie zinnen
over de kathedraal van Antwerpen, toen nog gewoon Onze
Lieve Vrouwekerk. In de kern bevatten die alle elementen om
het plechtstatige, monumentale bouwwerk in het hart van
de stad met een andere blik,
meer zelfs, met een andere
lichamelijke gesteldheid, te
betreden. Die zinnen gaan
als volgt:
“De Onze Lieve Vrouwekerk
te Antwerpen is zo enorm
groot, dat men daarin veel
missen tegelijk zingt, zonder
dat de ene de andere hindert;
en de altaren hebben
kostbare stichtingen. De
beste
muzikanten
die
men kan krijgen, zijn hier
geëngageerd. De kerk bezit
vele devote diensten en
steenwerk, en een bijzonder
fraaie toren.”
Merkwaardige impressies
op het eerste zicht, zowel
wat hun inhoud als wat
hun opmerkelijke volgorde
betreft. Des te meer, als
we weten dat die van
een schilder afkomstig
zijn. Wat Dürer over de
kerk te vertellen heeft,
wat hem blijkbaar het
meest opgevallen is, is
dat ze heel groot is. Deze
grootte vertaalt hij als een
veelheid aan liturgische
diensten die tegelijk konden
plaatsvinden. Omvang voor
Dürer is dus niks abstracts
of louter kwantitatiefs, maar wordt door een concrete en
voelbare veelheid gearticuleerd
die Dürer, als schilder, verwoordt in psycho-akoestische
termen: hoewel die diensten allemaal tegelijk plaatsvinden
én worden gezongen, is de kerk van zo’n afmeting dat de ene
dienst de andere niet stoort.
Hoe moeten we ons dit voorstellen? Ging Dürer van kapel
naar kapel, van altaar naar altaar en hoorde hij afwisselend de
gezangen van de ene en van de andere dienst? Het kan bijna
niet anders dan dat hij het versmelten of overvloeien van de
klanken van de ene dienst in die van een andere gewaarwerd.
Maar die ervaring is blijkbaar absoluut niet hinderlijk, wel
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integendeel. Dat een schilder als Dürer de grootte van een
kerk beschrijft in auditieve, psycho-akoestische termen is
opvallend: de grootte van de kerk vertaalt zich in een veelheid
van gezongen diensten die tegelijk plaatsvinden en elkaar
niet storen. Pas daarna worden de ‘altaren met kostbare
stichtingen’ vermeld, waarmee Dürer ongetwijfeld de visuele
aantrekking van de dure decoratiewerken en geschilderde en
gebeeldhouwde altaarstukken bedoelt. Vervolgens springt
hij opnieuw naar zijn eerste gewaarwording, de akoestiek,
om het te hebben over de klankkwaliteit: voor de gezongen
diensten worden de beste zangers geëngageerd. En tenslotte
besluit hij met een nevenschikking van twee aspecten
die op het eerste zicht van een verschillende natuur zijn:
devote diensten én (devoot)
steenwerk. Dit moeten we
letterlijk lezen: voor Dürer
is er een samenwerking, een
sympathie tussen de rituelen
die plaatsvinden in het
gebouw en het bouwwerk
zelf, de manier waarop die
rituelen een plaats krijgen
binnen de decoratieve
constructie van het gebouw.
De ervaring die Dürer hier
in drie zinnen neerzet,
wordt ons uitgangspunt:
gesegmenteerde ruimtelijkheid
en (psycho-)akoestiek, devotionele
praktijken en gezongen
rituelen, decoratie, ornament
en structurele architectuur
zijn een ondeelbare veelheid
in de ervaring van een
grote laatgotische kerk.
Dürer beschrijft de kerk
niet, maar ervaart ze en
die ervaring is gestuurd
door een verstrengeling van
operatieve en synesthetische
elementen: de zintuigen
sturen en verstrengelen een
ervaring die al wandelend
wordt opgedaan. Voor Dürer
is de kerk een dynamische en
mobiele ruimte waarvan de
deelaspecten een ondeelbare
totaalervaring genereren.
Wanneer je nu overdag
de kathedraal bezoekt, lijkt het omgekeerde waar. De
zintuigelijke ervaringen zijn van elkaar gescheiden. We
denken een gotische kerk binnen te lopen net als een
museum, maar dan met de hoop op iets extra’s. Het interieur
vinden we passend of niet – hoe meer lagen van de tijd
zichtbaar zijn, hoe minder enthousiast we zijn. Het interieur
scheiden we netjes van de gotische ‘structuur’ en ervaren dat
apart: de schilderijen, het meubilair, de aankleding, enz.
De conclusies zijn pijnlijk en niet te plaatsen: architectuur,
interieur en functionaliteit van de ruimte blijven ongrijpbaar
en onbegrijpelijk.
Het gebeurt dat we in de kathedraal zijn voor een misviering

of een begrafenis. We zitten in het schip van de kerk op een
bank die uitkijkt in de verte naar het koor, een ervaring die
we losmaken van de gotische structuur van de kerk en het
interieur. Wat we ervaren is een desolate breuk tussen wat
daar vooraan gebeurt, de eredienst, en de ongeschiktheid van
de ruimte waarin hij plaatsvindt. Het opzet en de strategie
van de ruimte nu is een compleet centralistische: het schip
en het koor zijn één geheel en verdienen alle aandacht,
terwijl de rest daaraan secundair, louter ornamenteel wordt.
De eredienst is hoofdzakelijk gesproken en opdat die
eenduidige, gecentraliseerde speech bij de aanwezigen zou
geraken, worden er aan elke pilaar speakers gemonteerd.
Volgende ervaring: de akoestiek van deze kerk is niet
geschikt om boodschappen
over te brengen.
We proberen rond te kijken
want we verstaan niet
veel. Maar de veelheid aan
mogelijke indrukken wordt
krampachtig gekanaliseerd
door een gecentraliseerde
liturgie. De aanwezigen
bekruipt een niet aflatende
gêne. De twijfel die rijst
is niet zozeer die van het
geloof, maar eerder die van
de totale afwezigheid van
het ‘mysterie’. De aanwezige
keert huiswaarts met die
twijfel en wijdt de ervaren
leegte aan het gat dat de
secularisering in zijn eigen
geloof heeft gegraven.
De
kerkruimte
is
onderhevig aan strenge
veiligheidsvoorschriften, net
zoals een theater, museum
of kantoorgebouw. Dezelfde
soort signalisatie is duidelijk
zichtbaar en de (over-)
belichting functioneert in
dezelfde geest. In plaats van
een ondeelbare ervaring van
veelheid te stimuleren bij de
aanwezigen, neutraliseert ze
die.

Zonder stoelen

I

n de tijd van Dürer en tot in de 19de eeuw stonden
er haast nergens stoelen in de kerk. De bezoeker was
dus vanzelfsprekend genoopt tot mobiliteit. In de kerk
liep je rond (een functie die in de 19de eeuw zal worden
overgenomen door de musea en de warenhuizen). Devotie
was op de eerste plaats al rondwandelend een ervaring
opdoen.
De gotische architectuur, het interieur, onderverdeeld in

kleinere segmenten of affectieve zones, en de resonanties
in de ruimte waren de drie belangrijkste stimuli van deze
mobiele en dynamische ervaring.
Deze uitnodiging tot mobiliteit werd vanaf de 19de eeuw
geleidelijk aan compleet geëlimineerd door twee ingrijpende
elementen: (1) de positie van het centrale altaar onder de
vieringstoren, vanwaar in de 20ste eeuw de meeste diensten
uitgaan en worden gedirigeerd ; (2) de houten zee van
banken dat het volledige schip vult en dat de bezoeker
valselijk uitnodigt tot deelname aan de eredienst. Van een
actieve rol is geen sprake meer: fysiek wordt hij tot passiviteit
en spiritueel tot impotentie gedwongen.
Zou het kunnen dat de crisis van de Kerk en de immer
aangehaalde symptomen
zoals het leeglopen van
kerken, terug te voeren zijn
tot een probleem van design,
eerder dan van geloof? De
emancipatie van design in
de 21ste eeuw, weg van het
louter meubilair, en haar
filosofische rehabilitatie als
totaalinrichting,
waarbij
structuur en ornament,
functie en vorm, essentie
en accident twee kanten
van
een
möbiusring
vormen, maakt duidelijk
dat een geloofspraktijk,
wil zij niet terugvallen
op
de
individuele
geloofskwestie, alleen kan
bestaan door de gratie van
design. Het dynamische
kerkdesign, voor Dürer
wezen van devotie, en
de eliminatie ervan, is
wellicht de hoofdoorzaak
dat devotionele praktijken
plotseling zinloos worden
en dat zoiets abstracts als
de geloofskwestie een te
overwegen vraag wordt.
De
complete
onderwaardering voor design
heeft ook gevolgen voor de
intrinsieke dynamiek van
een gotische kerkruimte die
uitnodigt tot een veelheid
aan ervaringen: van verschillende ruimtes, van verschillende
diensten, van verschillende decoraties waarmee de bezoeker
een dynamische verhouding kan aangaan. De bezoeker wordt
verplicht te zitten, te zwijgen en te luisteren: een manier om de
massa’s onder controle te houden die de Kerk in de 19de eeuw
kopieerde van de staats- en industriële organisatie. Bewegen
in de ruimte of wandelen word enkel geaccepteerd door hen
die niet omwille van geloofsredenen het gebouw bezoeken,
maar omwille van het kunstpatrimonium. Voor hen staat
een volledige signalisatie ten dienste en de mogelijkheid om
zich te laten rondleiden door gespecialiseerde gidsen. De
toerist wandelt rond, de gelovige zit neer. De toerist kijkt
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adembenemend rond, de gelovige knikkebolt. De gelovige
betreedt blindelings de kerk, ongevoelig en vervreemd van
de bizarre impulsen die uitgaan van het interieur, doof voor
de onverstaanbaar zeurderige en tijdrovende gezangen, gaat
snel een kaars branden of slaapt in tijdens de eredienst. De
toerist, geseculariseerde bezoeker bij uitstek die vaak een
belangrijke bron van inkomsten is, loopt rond als in een
museum, gaat op zoek naar de toiletten, fotografeert in
het geniep, knoopt zijn knellende schoenen los of eet een
tussendoortje.
Voor hem is de aanwezige kunst netjes gescheiden van al wat
met ritueel of religieuze praktijk te maken heeft. De Franse
symbolistische schrijver Joris-Karl Huysmans was eens in
Antwerpen en betreurde
dat het drieluik van Metsys,
De bewening van Christus,
niet meer op zijn plaats in
de kathedraal hing, maar
in het Schone Kunsten
Museum.
Ondertussen
is de kathedraal zelf een
museum geworden dat
zijn patrimonium heeft
losgekoppeld van praktijken
die niet meer bestaan.

Variatie van
praktijken

H

et
gotische
kerkgebouw
was
dus
eerder een dynamische
machine
(de
gotische
architectuur is regelmatig
in
die
bewoordingen
beschreven) die binnenin
praktijken herbergde die op
verschillende tijdsstippen in
de geschiedenis van de bouw
van de kerk ontstonden,
al naargelang de noden,
verlangens en veranderende
socio-religieuze
regimes.
Die praktijken waren niet
zelden
verchristelijkte
rituelen van veel oudere en heidense oorsprong. Ze
ondergingen veranderingen, aanpassingen, verdwenen of
doken weer op, vermengden zich, bezaten de geur van het
lokale en stonden vaak in een spanningsverhouding met
orthodoxe leer van de Kerk. De gotische kerk liet heterogene
praktijken toe, die voortdurend en onaflatend, met of
zonder succes, werden in- en aangepast. Het idee van een
onaangetaste en homogene Kerk was tot in de 19de eeuw
een fabel. Eerder het omgekeerde was waar: de praktijken
in de kerkruimte en de plaats die ze bekleedden, de tijd
en ruimte die eraan werd gegeven: al die dingen zaten in
een spanningsveld waarover onophoudelijk moest worden
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onderhandeld.
De kerkruimte zelf was een soort blauwdruk van die
spanningen. Ze bood de mogelijkheid de spanningen tussen
verschillende seculiere en civiele krachten in een publieke
ruimte op te vangen zonder dat ze per se opgingen in een
consensus of werden uitgekristalliseerd. Devotie is een
praktijk die we niet meer kennen, tenzij onder haar 19deeeuwse gemutileerde vorm. Devotie gaf datgene wat zich
niet laat neutraliseren in een consensus, wat zich als een niet
te elimineren rest opnieuw aandient, wat blijft rondspoken,
een niet te lokaliseren plaats.
De bezoeker werd geconfronteerd met een veelheid aan
rituelen, zowel qua vorm als inhoud, zowel persoonlijke als
publiekelijk georkestreerde:
officies, missen, processies,
enz. elk met hun typische
lokale eigenheid.
Die
rituelen wekten psychoakoestische, visuele en
synesthetische ervaringen
op
en
stimuleren
de bezoeker tot een
dynamische relatie, tot het
aanleggen van parcours. De
praktijken verbonden het de
ornamentele structuur en
interieur met een affectieve
ervaring. Ze vitaliseerden,
bekrachtigen het interieur,
voorzagen het van stroom
en deden het vibreren.

Binnenzicht

O

p het einde van
de 16de eeuw en vooral
in het begin van de 17de
eeuw, in de nasleep van de
Contrareformatie, was het
en vogue om een geschilderd
kerkinterieur
van
de
Antwerpse kathedraal in
huis te hebben. Beroemd
zijn de talrijke op de
kathedraal
geïnspireerde
interieurs van Pieter Neefs en Hendrik Van Steenwijck.
Vaak worden deze binnenzichten gebruikt als illustratie om
een hedendaags publiek een idee te geven van de toenmalige
sfeer. Er zit in die schilderijen tegelijk een onmiskenbare
melancholie en desolaatheid. In die schilderijen zijn levende
praktijken al bijna gescleroseerd tot nostalgische beelden.
Hebben we te maken met de eerste, nog embryonale fase
om het kerkgebouw centralistisch en gestratificeerd op
te vatten? De kerkruimte wordt een objectieve totaliteit
die het best visueel tot zijn recht komt via de westoost-as,
van het westportaal tot het koor. Hier tekent zich voor het
eerst een ruimte af zoals we haar tot op de dag van vandaag

kennen: de blik verliest zijn tactiliteit, wordt gekanaliseerd
en statisch, het lichaam beweegt niet meer en opteert nu
voor een ‘uitgelezen’ perspectief (van west naar oost) ten
koste van een multisensoriële en dynamische mobiliteit.

Broederschappen

D

e vraag is hoe die dynamiek van de kerkruimte kon
gegarandeerd blijven? Hoe
moeten we het samenspel
van liturgische en paraliturgische praktijken, zoals
processies, het interieur
met zijn strategische en
ornamentele dynamieken,
de
voortdurend
veranderende verdeling en
segmentering van de ruimte
begrijpen? De belangrijkste
spelers
en
bewaarders
van het gebruik en de
dynamiek van de ruimte
waren de broederschappen.
Ze bezetten zones in de
kerk die ze territoriaal
afbakenden: met muur- en
plafondschilderingen, met
afrasteringen en doksalen,
met retabels en geschilderde
panelen, met ornamenten
en gedecoreerde altaren,
vloeren, wanden en ramen.
En niet te vergeten, met
klanken, resonanties en de
psycho-akoestische effecten
van gebeden, recitaties,
monodieën en complexe
polyfonie, met ingehuurde
zangers
en
eventueel
instrumentisten.
Zo ontstond er in de
vroegere O.L.Vrouwekerk
een territoriale politiek die
affectieve spanningsvelden
en kwalitatieve zones deed ontstaan. Ongetwijfeld werden
die door de bezoekers gevoeld en nodigden die uit tot
participatie op verschillende niveaus.
Zou het kunnen dat hier de sleutel ligt voor wie vandaag
opnieuw de kerkruimte wil bewandelen zonder begeleiding
van museale strategieën?
De bezoekers van toen waren geen detectives die, zoals de
iconologen of kunsthistorici ons willen doen geloven, met
een observerende, koude blik overal symbolen zagen die
ze onmiddellijk en eenduidig wisten te interpreteren. Ze
waren, net als wij, eerder affectieve dieren die gestes en
allures, geschilderd of in beweging, wisten te taxeren en die

er emotioneel wisten op in te spelen. Ze konden klanken in
hun ruimtelijk spel aanvoelen en laten inwerken, en konden
de zintuigelijke ervaring in haar totaliteit laten opereren
terwijl het lichaam functioneerde als een instrument en als
een klankbord.

Een pantheon van relikwieën en devoties

D

e kathedraal van
weleer was eerder een soort
pantheon dan een museum,
met tientallen altaren, elk
aan een pilaar van het schip,
gewijd aan de meest diverse
heiligen en verschillende
kapellen, in de zijbeuken
van het schip en rond het
koor.
Er wordt vaak gesproken
over de inmenging van
de Kerk in het civiele
leven in de middeleeuwen
en de renaissance. In de
kathedraal zou je van
oudsher van het omgekeerde
kunnen spreken. Daar zijn
het de civiele krachten
die binnendringen en
zich invlechten in de
sacrale dimensies van de
kerkruimte om er civiele
belangen te negotiëren.
Waarom in de kerkruimte?
Omdat net hier plaats is voor
datgene wat zich niet laat
onderhandelen. Alsof hier,
onder het gewijd gesternte
van het gotisch gewelf, die
niet onderhandelbare rest
alsnog
onderhandelbaar
of afgesmeekt zou kunnen
worden. Al die altaren en
kapellen zou je kunnen
zien als energetische kernen
waarrond belangen én verlangens circuleerden.
Met ‘belangen’ wordt dat wat mensen onderhandelen
vanuit professioneel en mercantiel oogpunt bedoeld, zoals
twee kooplui die samen in een broederschap zitten en elkaar
‘helpen’ in de business. Het gaat hier om de zogenaamd
maffieuze kern van de corporatie of broederschap in het
Ancien Régime, zoals men de wederzijdse dienst
vanaf de 19de eeuw onder Napoleon, interpreteerde. Met
‘verlangen’ wordt dat wat zich onttrekt aan de menselijke
onderhandelingen bedoeld. Dat wat zich niettemin
manifesteert, ten goede of ten kwade, als geluk of malheur,
en dat zich hecht (in pychoanalytische zin) aan wat de
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Franse filosoof Michel Serres een ‘quasi-object’ noemt: (1)
een relikwie zoals in Antwerpen het Preputium of Velleken
Christi, de voorhuid van Christus waarvan de Antwerpenaren
overtuigd waren dat die in de O.L.Vrouwekerk werd
bewaard, (2)een sacramenteel object zoals de Hostie of het
Heilig Kruis, waarvan een deel als relikwie aanwezig kon
zijn, maar niet noodzakelijk; (3)een Heilige, die een complex
krachtenveld verpersoonlijkte, zoals Antonius of Anna. Dit
is de ‘libidinale’ kern van praktijken, die in de 19de eeuw
zouden transformeren tot piëtistische devoties.
Die transformatie gaat hand in hand met de 19de-eeuwse
ontwikkelingsdrift en maakt het voor ons zo moeilijk
‘devotie’ te associëren met verlangen, met de affecten van
het lichaam of met wat in
lacaniaanse termen, het
Reële wordt genoemd. En
toch, zo zullen we zien,
en dit lijkt paradoxaal: net
in de devoties, voor ons
wellicht de meest abstracte,
nutteloze en onbegrijpelijke
gestes en praktijken, wordt
de relatie met dat Reële het
meest concreet!

Piëtisme in de 19de
eeuw

I

n de 19de eeuw
wordt de ideale publieke
ruimte, zoals Foucault
laat zien, een ruimte waar
alles bespreekbaar moet
worden gemaakt. Er is dus
zogezegd niets meer dat niet
kan worden besproken of
onbespreekbaar kan blijven.
Het lichaam als bron van
driften en seksualiteit
wordt onderwerp bij uitstek
maar
tegelijk ook als
onbetrouwbare, driftmatige
barometer afgedaan. Waar
voordien het lichaam de
motor van devotie was,
komt in de geest van de moderniteit het verstand in de
plaats. Religie wordt een zaak van het verstand. Er wordt
plaats gemaakt voor een gerationaliseerde religie die parallel
loopt met de westerse wetenschappelijke ontwikkelingen.
Hier grijpt de definitieve splijting tussen lichaam en
verstand plaats, een splijting die door de 19de-eeuwse
Kerk wordt aanvaard in lijn met een gerationaliseerde
maatschappij. Niets ontsnapt aan het rationele en dat wat
we niet begrijpen, bestaat niet. Devoties worden alsmaar
abstracter en met hen ook de objecten van devotie. Ze
verliezen hun zogenaamde fetisj-karakter, wat hen verbindt
met een primitieve religie, en worden in de meeste gevallen
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geconcretiseerd aan de hand van na te volgen voorbeelden,
zoals sociaal geëngageerde heiligen.

‘Becoming native’

O

m de kathedraal anders te bewandelen, moeten
we eerst en vooral die 19de-eeuwse pseudowetenschappelijke
of positivistische visie verlaten voor een perspectief dat je
geëngageerd zou kunnen noemen, of wat in de antropologie
‘becoming native’ wordt genoemd: een toestand van empathie
met de inherente logica
van een bepaalde praktijk
die in een cultuur of groep
‘vruchten’ afwerpt (zij het
dat ook deze vruchten niet
moeten worden verstaan
zoals paracetamol die de
hoofdpijn verdrijft, maar als
een langdurig en intensief
proces
van
deelname,
expertise en feedback).
Dit proces van ‘becoming
native’ zorgt ervoor dat je
via praktijken tot bepaalde
inzichten of kennis komt
die onmogelijk via louter
cognitieve weg kan worden
opgedaan. Vergelijk het met
leren zingen, boogschieten,
skiën,
fotograferen,
kortom al wat een concreet
praktische oefening vraagt.
Het is moeilijk om in het
geval van rituelen, affectieve
mystiek of wat men door de
band religieuze praktijken
noemt, het concrete model
van oefenen en leren toe te
passen. Wanneer het gaat om
dergelijke praktijken worden
we overmand door een
existentiële angst te worden
geconfronteerd met iets
dat gevaarlijk zou kunnen
zijn. Nochtans is er in dit
leerproces niets mysterieus
en verloopt het proces net zoals bij alle andere fysieke of
technisch ingewikkelde praktijken die oefening vragen. Het
procesmatige en langdurig aspect van de oefening bewijst dat
de waarheid of authenticiteit van deze praktijken onmogelijk
definitief en in een mum van tijd kan worden kortgesloten
of bevredigend kan worden beantwoord met de tools van het
positivistisch denken. Het lijkt alsof het in beide gevallen
om twee compleet verschillende perspectieven op waarheid
of authenticiteit gaat die zich uitdrukken in praktijken
van compleet verschillende natuur (iets daarvan voelen we
wanneer iemand probeert uit te leggen wat alleen maar aan
de lijve kan worden ondervonden: fietsen, zwemmen…:ook

hier gaat het om kennis van een totaal verschillende natuur).
Vervolgens is het nodig de abstracte ruimte zoals ze zich
aan ons voordoet weer te bevolken met praktijken en
hun spelers, de broederschappen. Het lijkt wel alsof we
een soort van historisch animisme moeten uitvinden en
ontwikkelen, want hoewel die praktijken nu slechts virtueel
bestaan, stellen ze ons in staat de verschillende affectieve
zones van de kathedraal weer onder stroom te zetten. Deze
broederschappen oefenden devotionele praktijken uit die
circuleerden rond een quasi-object, op een specifieke plek in
de kerkruimte. De verhouding die ze aangingen met andere
broederschappen en hun
praktijken zou je psychogeografisch maar zeker ook
psycho-akoestisch kunnen
noemen.
Wat ons dus te doen staat is
de territoriale verhoudingen
en spanningsvelden in
kaart brengen. Een rare
vergelijking dringt zich op,
maar ze is te mooi om links
te laten liggen:
waarom niet deze cartografie
van affectieve zones en
spanningsvelden in de
kerkruimte
associëren met de psychogeografische dwaaltochten
van de situationistische
avant-garde
in
een
virtueel Parijs, die zich
concretiseerden
in
de
dynamiek van het aan
elkaar
wandelen
van
opduikende
gestes
en
tekens, sporen, restanten,
lacunes, ondertekeningen,
palimpsesten…We kunnen
deze
vergelijking
ook
anders
zien
waardoor
ze
wellicht
minder
geforceerd overkomt. Is
Debords virtuele, maar
intensieve mobiliteit die
hij ‘dérive’ noemt, niet
eerder de terugkeer of de oprakeling van een intensieve
lichaamspraktijk zoals die in het dagboek van Dürer werd
beschreven, dan een revolutionaire tactiek? Deze praktijk
bestaat erin de ruimte, ondanks zijn stratificerende
strategieën, op te vatten als een totaliteit, bestaande uit in
elkaar schuivende en inwerkende zones die verschillen van
kwaliteit maar tegenover elkaar geen hiërarchie vertonen.
We weten dat Debord inspiratie opdeed in Antwerpen, een
stad die hij uiterst geschikt achtte voor zijn tactieken, maar
of hij ooit de kathedraal bezocht, laat staan Albrecht Dürers
dagboek las?

Broederschappen en quasi-objecten

H

et besnijdenisrelikwie wordt in Antwerpse
archiefstukken vernoemd vanaf 1325. Op zich is het
relikwie van de voorhuid van Christus een bizar en eerder
uitzonderlijk relikwie. Niet alleen omdat volgens Joods
gebruik na de besnijdenis van de pasgeborene de voorhuid
normaal wordt begraven. Het bestaan van dit relikwie
impliceert dat het bewaard werd of weer uitgegraven en
maakte zelfs de meest naïeve
gelovige
achterdochtig.
Een ander eigenaardig
element is het bijzonder
belang dat de magistraat
van Antwerpen hechtte
aan de besnijdenisprocessie
die elk jaar met Pinksteren
werd gehouden en door
hem grotendeels werd
gefinancierd. Bij Floris
Prims lezen we vooral
economische en politiekreligieuze
argumenten.
De interpretatie van de
Franstalige
Antwerpse
schrijver Georges Eekhoud
in zijn boek ‘Les Libertins
d’Anvers’
van
1907
ligt in de lijn van vele
anderen en biedt een
antropologisch interessant
argument. Volgens deze
visie is de fascinatie voor de
Besnijdenis verbonden met
een vruchtbaarheidscultus
die
in
Antwerpen
bekend stond als ”God
Semini”, een heidense
vruchtbaarheidsfetisj,
waarvan het gemutileerde
halfreliëf boven de poort
van het Steen zou getuigen,
en die tot in de 20ste eeuw
door Antwerpse vrouwen
werd
aanroepen.
De
Antwerpenaars
worden
omwille van deze legende trouwens Seminiskinderen
genoemd. Eekhoud ziet in de devotie van het
Besnijdenisrelikwie een verchristelijkte versie van de
Antwerpse Semini fetisj.
Het relikwie in de OLVrouwekerk werd inderdaad door
vrouwen ingeroepen om de vruchtbaarheid te stimuleren.
In die zin vervullen beide dezelfde functie. De vraag is of
de interesse voor een relikwie louter en alleen kan worden
verklaard door zijn nutsfunctie. Komt daar nog bij dat de
heidense vruchtbaarheidscultus die aan de oorsprong van het
Besnijdenisrelikwie zou liggen, een pseudo-antropologische
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fictie blijkt te zijn, misschien gebaseerd op een legende,
en te lezen valt bij de excentrieke 16de eeuwse Antwerpse
humanist Goropius Becanus.
In een verhelderend artikel vertaalt Ward van Osta de
passage bij Becanus:
“(…)Een aanwijzing daartoe (zo zeggen zij) is een klein beeldje
in de poort nabij de stedelijke
gevangenis en de enorme vooruitstekende fallus van dit beeldje
zou volgens hen illustreren
dat de naam van Priapus toen Verpus was, daar het een
Ithyfallus was: omdat in deze
toestand de ontblote eikel te zien is, zoals dat bij de Joden
permanent het geval is.
Vandaar
dat alle vrouwen bij elk plots
ongeval Priapus aanroepen.
Als er een kruik wordt
gebroken die
ze uit de handen hebben
laten vallen, als ze hun
voet bezeren, kortom bij het
geringste dat er
gebeurt, zelfs een bagatel
die de aandacht niet waard
lijkt, dan wordt ook door de
eerbaarste
dames (huismoeders) terstond
met luider stem Priapus ter
hulp geroepen. Zelfs thans is
dit
gebruik nog niet geheel en al
uitgestorven, hoewel het reeds
oeroud is. Bovendien werd
aan
dit bijgeloof destijds zo
hardnekkig vastgehouden,
dat Godfried van Bouillon,
markgraaf van
deze stad, niet liever blijkt
gehad te hebben dan dat hij
het ofwel met de wortel zou
kunnen
uitroeien ofwel het aan
de kristelijke gebruiken
aanpassen. Van zodra hij zich
van Jeruzalem
had
meester
gemaakt,
zond hij bijgevolg aan zijn
Antwerpenaren de voorhuid van Christus,
als hoogste geschenk, opdat zij door hun gedachten daarop te
richten van de schandelijke en
gemene godheid zouden afgehouden worden. Maar dit geschenk
baatte niet veel bij de
vrouwen, zogezegd omdat zij de heilige (wonderdadige) fallus
maar niet uit hun gedachten
konden zetten. Wat mij betreft, ik ben het ermee eens dat dit
godsdienstig gebruik van Priapus
te aanroepen niet alleen destijds in gebruik is geweest, maar dat
het nog tot op de dag van
vandaag in stand wordt gehouden.”
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In deze context is de authenticiteit van Becanus’ theorie
minder van belang. Interessanter is hoe Becanus redeneert
en legitimeert. Het Besnijdenisrelikwie is eigenlijk een
substituut van de heidense fetisj en omdat het een geschenk
was van de markgraaf van Antwerpen is ook de speciale
interesse van de magistraat te verklaren.
Becanus verklaart 16de eeuwse uiteenlopende fenomenen
die hij op basis van gelijkaardige werkingen met elkaar in
verband brengt, en schrijft hen een gezamenlijke, mythische
oorsprong toe. De analyse van de vrouwenkreet “Semini”,
bij nader inzien geen naam van een fetisj of fallus maar
eerder een verbastering van het Latijnse “Jesu Domini”,
blijkt een van Becanus meest succesvolle goropismen te
zijn, zoals Leibniz zijn
fantastische
pseudoetymologieën noemde, die
tot in de 21ste eeuw zou
stand houden. Opmerkelijk
is ook dat de theorie werd
gepubliceerd in een boek
dat slechts enkele jaren na de
geweldadige beeldenstorm
van 1566 verscheen, waarbij
ook het Preputium zelf uit
de O.L.Vrouwekerk werd
gestolen.
Het iconoclasme tegen
de katholieke fetisjen en
idolen, een massale maar
ook paradoxale aanslag
die feitelijk de magische
fetisj waarde van bepaalde
objecten
alleen
maar
bekrachtigt, vindt zijn
omgekeerde tegenpool in
Becanus’ creatie van een
soort über-fetisj, Semini.
Becanus’
iconoclasme
bestaat er niet in de fetisj,
het besnijdenisrelikwie, als
vals af te doen en vervolgens
te elimineren, zoals de
iconoclasten, maar hem als
een christelijk substituut
van een veel oudere oerphallus te ontmaskeren. De
devotie van het Preputium
ging trouwens na de diefstal
in 1566 gewoon door. Het bewijs dus dat het relikwie, zelf
een restfenomeen van een mutilerende actie, niet van de
orde van de fysieke fenomenen is.
Hetzelfde geldt voor de zogenaamd bewezen onechtheid van
het relikwie.
De broederschap die de promotie van het Antwerpse
besnijdenisrelikwie tot doel stelde, kwam er net in tijden
van een fundamentele authenticiteitscrisis, namelijk op het
moment dat Brigitta van Zweden op het einde van de 14de
eeuw op basis van een visioen alle besnijdenisrelikwieën
behalve dat in Rome als vals afschreef.
Wat telt is de miraculeuze werking van het relikwie: drie

druppels bloed rijzen uit het preputium en vallen op het
kelkdoekje van de bisschop van Cambrai wanneer hij
de mis leest. Dit kelkdoekje wordt volgens Floris Prims
nog steeds bewaard in de kerk; een andere keer raakt een
bezeten koningin van Sicilië het preputium aan en wordt
op slag genezen. Of het relikwie nu echt is of niet, of het
werkelijk aanwezig is of niet, zolang het maar zijn auratische
capaciteiten niet verliest en mirakels bewerkstelligt.
Waar werd het besnijdenisrelikwie vereerd? Hier komen
we op het interessante domein van de verschuivingen en
translaties van de quasi-objecten. Quasi-objecten circuleren.
Elke plek die hen wordt toebedeeld is een tijdelijke. In het
begin werd de Besnijdenis
vereerd in een kapel die een
tijd later zou worden gedeeld
met de Broederschappen
van het Heilig Kruis
en Sint Sebastiaan. Het
gaat om de zogenaamde
Bodekapel (nr.32). Op een
bepaald moment krijgt
het
Besnijdenisrelikwie
een ‘eigen’ plek (nr.33)
om tenslotte in het begin
van de 16de eeuw in
een nieuwe aanbouw te
worden geplaatst, bekend
als de Jerusalemkapel of
Besnijdeniskapel
(nr.4).
Deze kapel zou ook de
magistraatskapel worden.
Hiervan getuigen de twee
‘politieke’ Bourgondische
en Engelse glasramen.
Deze werden geplaatst
na een verdrag in 1505
dat stipuleerde dat de
‘Merchant Adventurers’, een
Engelse handelscompagnie,
opnieuw
hun
laken
mochten verkopen op de
pinkster- en bamismarkten.
Dat de Heilige Besnijdenis
eerst werd vereerd in een
kapel samen met het Heilig
Kruis en Sint Sebastiaan
is antropologisch gezien
niet eigenaardig. In de drie
gevallen gaat het om martelaarschap, het vloeien van bloed
en de contemplatie van wonden. Later krijgt de gilde van
Sint Sebastiaan een eigen altaar in het transept of kruisbeuk
samen met de andere schuttersgilden. De Besnijdenis werd
gezien als het eerste bloedoffer van Christus terwijl in de
kapel van Heilig Kruis zijn ultieme menswording en passie
werden gecontempleerd.
De concentratie van broederschappen die zich specialiseerden
in de wonden van Christus valt op, zeker als we daar ook de
schuttersgilden in het transept bij rekenen. Als geen ander
ondervonden deze broederschappen wat het perforeren van

lichamen betekende. Het verwonde, bloedende lichaam was
op die manier altijd een link naar de passie van Christus.
De pseudo-etymologie van Becanus maakt ook nog iets
anders zichtbaar: de fallische, patriarchale visie in de 16de
eeuw op het Besnijdenisrelikwie, dat een strategische positie
toebedeeld kreeg aan de noordzijde van het koor van de
kerk, vlakbij dus waar de kanunniken en gezagdragers van
de kerk hun dagelijkse officies en missen hielden.
In een kleinere kapel (nr 23) naast de Besnijdeniskapel
opereerde de broederschap van Sint Antonius en deelde
de ruimte met de broederschap van Hubertus en Rochus.
De broederschap onderhield de devotie voor Sint Antonius
die werd ingeroepen tegen het zogenaamde Antoniusvuur,
of ergotisme, een vorm
van gangreen die de zieken
hallucinaties en bezetenheid
bezorgde.
Afbeeldingen
van dergelijke afschuwelijk
toegetakelde zieken zijn
te zien op schilderijen
van Grünewald, Bosch en
Bruegel.
Hallucinerende
ziektes, Antoniusvuur en
bezetenheid door demonen
werden in de middeleeuwen
niet
van
elkaar
onderscheiden. Een 14deeeuwse Sint Antonius is nog
aanwezig op de sluitsteen
van het gewelf, gekneld
tussen twee demonen.
Rond het koor en in het
transept hebben we dus
te maken met fysieke
en spirituele passie en
toetakeling van het lichaam.
De devoties in de oostkant
van het schip zijn hiervan
een soort pendant. De grote
kapel aan de noordzijde
van het schip is gewijd aan
Onze Lieve Vrouw, officiële
patroon van de kerk. De
O.L.Vrouwebroederschap
wordt vanaf het einde
van de 15de eeuw de
grootste concurrent van de
Besnijdenisbroederschap
. Werden de machtigste vooraanstaanden van de stad,
burgemeesters, magistraten, markgraven, eerder lid van de
laatste confrérie, dan waren het vooral de rijkste notabelen
van de stad en kooplieden die lid werden van de tweede.
De devotie voor Maria beperkte zich niet tot de kapel
van O.L.Vrouw Lof, maar verstrooide zich ook in meer
populaire devoties, zoals die rond een mirakelbeeld van
O.L.Vrouw op het Stoxken (geplaatst aan de derde pilaar
aan de noordzijde van het schip) en een Mariaverering in de
kapel van de oudere broederschap van Salve Regina (nr.29).
Mariaverering kon in OLVrouwekerk worden gearticuleerd
in drie verschillende praktijken. De Mariaverering werd
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in het schip aangevuld en gevarieerd met uitgebreide
devotionele praktijken door de broederschap van Sint Anna
(nr.9), gelinkt aan de gilde van de kousenmakers, en aan de
zuidkant, door de broederschap van het Heilig Sacrament
(nr.46) die daar ook een grote kapel beheerden. Opvallend is
de concentratie van vrouwelijke heiligen, die tegelijk intiem
verbonden zijn met Christus, en de overgang naar de devotie
rond het gesloten, glorieuze lichaam van Christus, een witte
hostie gevat in een stralende monstrans.
De verering van Sint Anna, grootmoeder van Christus,
kan worden gezien als de vrouwelijke pendant van het
Besnijdenisrelikwie. Sint Anna werd vooral ingeroepen
voor
vruchtbaarheid
en is de patroon van
moeders,
zwangere
vrouwen en vrouwen die
zwanger willen worden.
Antropologen wijzen op
het archetypische karakter
van Sint Anna als een
moedergodin. Bovendien
is Sint Anna mediator
tussen de Besnijdenis en
het Heilig Sacrament. Het
altaar dat nu verdwenen
is had in die zin zeker een
strategische positie. In
de bekende gravure van
de 16de eeuwse Duitse
kunstenaar Baldung Grien
die de heilige Anna afbeeldt
met Maria en Christus,
zien we haar met de hand
een knippende geste maken
bij het geslacht van haar
kleinzoon die de handeling
van de besnijdenis lijkt
te imiteren. Deze geste is
door kunstwetenschappers
op
talloze
manieren
geïnterpreteerd,
niet
in
het
minst
als
vr uchtbaarheidsritueel
of magische handeling.
In andere afbeeldingen,
zoals op het Antwerpse
retabel van Dortmund,
wordt Anna verbonden
met enerzijds het Sacrament en de reële aanwezigheid van
Christus op het moment van de elevatie van de hostie en
anderzijds met de contemplatie van zijn vijf wonden.
Talloze humanisten verbonden met Antwerpen zoals
Erasmus en Rudolph Agricola, die bevriend was met
zangmeester Jacques Barbireau aan wie hij een boek
opdroeg, schreven uitgebreide poëtische teksten ter ere van
Sint Anna en zagen in haar niet zozeer een heks zoals in het
volksgeloof, als wel een wijze en geleerde vrouw.
De zes broederschappen die we hierboven beschreven
– Besnijdenis, Heilig Kruis, Sint Antonius, Sint Anna,
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O.L.Vrouw Lof en Heilig Sacrament – ontwikkelden
uitgebreide devotionele praktijken waarvoor ze ook extra
zangers inhuurden die polyfone missen konden zingen. Elke
broederschap kreeg een dag toebedeeld voor een luisterrijke
misviering. Sint Antonius op maandag, Sint Anna op
dinsdag, de Besnijdenis op woensdag, Heilig Sacrament
op donderdag, Heilig Kruis op vrijdag en O.L.Vrouw Lof
op zaterdag. Naast deze meer gedecoreerde missen, vonden
aan de altaren nog missen plaats tijdens speciale feestdagen,
maar ook officies zoals vesperdiensten en andere vieringen.
De afgesloten kapellen van O.L.Vrouw Lof en die van het
Heilig Sacrament, elkaar spiegelend in de zuidelijke en
noordelijke zijbeuk, beschikten elk over een eigen orgel.
Ook in het koor vonden
dagelijks diensten plaats,
vooral dan de getijden
waarbij de kanunniken
psalmen reciteerden in het
koorgestoelte, maar ook
missen en vespers waarvoor
extra
zangers
werden
aangeworven.
Ria Fabri analyseerde de
verhouding tussen het koor
en de andere kapellen en
altaren, die tegelijk ook een
spanning is tussen Kerk
en lekengemeenschap. Ze
wijst vooral op de sociale
hiërarchie waarbij het van
belang was als broederschap
of corporatie vanuit het
schip op te klimmen naar
het oosten, om zo dicht
mogelijk in de buurt van het
koor te kunnen opereren.
Ook ziet ze de aanwezigheid
van de schuttersgilden in het
transept als een gewapende
wand tussen koor en schip
met een beschermende
functie
in
woelige
reformatietijden.
Onze
interpretatie is hier niet mee
in tegenspraak maar voegt
er een dimensie aan toe die
van een andere orde is dan
het utilitaire. Het transept
is een overgangszone, tussen
koor en schip, en transformeert ook het reële, geperforeerde
lichaam van de schuttersgilden tot aan de ene kant een
glorieus lichaam in de vorm van het Sacrament of aan de
andere kant, een passioneel lichaam in de vorm van de
devotie van de Besnijdenis en het Heilig Kruis. Het koor
staat dus niet in verhouding tot de kapellen en altaren
zoals de zon tot de planeten. De praktijken en devoties die
onder de belangengroepen werden verdeeld zorgden dat een
centralistische of hiërarchische strategie onmogelijk werd.
Ook was de interpretatie en invulling van de verschillende
zones een kwestie van voortdurende onderhandelingen
en verschuivingen, niet in het minst gemanipuleerd door

onophoudelijke, artistieke invullingen, zoals decoraties,
altaarstukken, muurschilderingen enz. In tegenstelling
tot een vereenvoudiging van de mogelijke spanningen
en verhoudingen zorgde de voortgang van de tijd voor
een vermenigvuldiging van materiële lagen, tekens en
betekenissen.
Er is nog een laatste opvallende spanning: die tussen de
creatie en ontwikkeling van de kerkruimte en haar destructie.
In geen enkele eeuw werd de kathedraal van Antwerpen
zo verrijkt en gedecoreerd als in de 16de eeuw en tegelijk
werd haar net dan de meeste schade aangedaan. Eerst was
er de fatale brand in 1533 die zo goed als heel het schip
teisterde. Vervolgens was er de desastreuze beeldenstorm van
1566 waarbij niet enkel beelden en altaarstukken werden
vernietigd, maar ook orgels en polyfone koorboeken.
Verschillende van die boeken zouden in de 20ste eeuw in
gescheurde repen worden herontdekt omdat de drukker
Plantin het dure perkament gebruikte om er de kaften van
zijn uitgaves mee te verstevigen. In 1581 volgde de stille
beeldenstorm en in 1585 tenslotte de Val van Antwerpen.

Het begin, opnieuw

E

r werd rondgewandeld in de kerk, dat staat vast.
Er stonden zeker haast nergens stoelen. Er werd wel op de
grond geknield en zelfs gezeten. Op één binnenzicht van
Neefs zien we tientallen vrouwen rond een altaar knielen.
Die tochten door de kerk bepaalden de blik, de ketting van
impressies en interpretaties. Elke plaats in de kerkruimte
was deel van een affectieve zone. Die affectieve zone werd
bepaald door de betekenislagen die zich doorheen de tijd
opstapelden en die zich met elkaar gingen vermengen.
Het was nooit een kwestie van kennis of te weten wat iets
in die ruimte, een object, een afbeelding, betekende. Het
was eerder zaak de veelheid aan beelden te laten inwerken
en met elkaar te laten resoneren, uit te spelen tegenover
andere veelheden in een andere zone. Wat ik in de ervaring
van Dürer lees is die mogelijkheid, die uitnodiging om
de kathedraal tegendraads te bewandelen. We laten de
officiële signalisaties links liggen, we gaan voorbij aan elke
uitnodiging tot kijken, stilstaan of zitten die ons door de
museale aanpak wordt opgedrongen, maar gaan daarheen
waar geen licht brandt, waar niks te zien lijkt, waar er lagen
door andere lagen schemeren. De situationistische dérive,
dool- of dwaaltocht, kan in de gigantische binnenruimte
van de kathedraal leiden tot intensieve mobiliteit. Een dérive
in de kathedraal is niet zomaar wat rondwandelen, maar
betekent dat het lichaam al wandelend een gevoeligheid
ontwikkelt waarbij de gotische ornamentele structuur niet
meer los kan worden gemaakt van de veellagige inrichting en
waarbij we aan de hand van sporen en tekens warmtezones
in de kathedraal leren onderscheiden van transitieruimtes en
van cadentiële plekken waar zones elkaar snijden of in elkaar
schuiven. Misschien kunnen deze bladzijden hierbij helpen.
Björn Schmelzer, Antwerpen, November 2014
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