
krachtbeelden1
Wat zie je op de 

foto? Beschrijf het 
object. 2

Waarom zitten er 
volgens jou spijkers in 

het beeld?

3
Waarom was dit 
een krachtbeeld, 

denk je?

4
De nganga nkisi  
of ritueel expert 

gebruikte dit beeld. 
Met welke beroepen 
in onze samenleving 

kan je de nganga 
nkisi vergelijken?

5
Geloof jij dat beelden 

krachten kunnen hebben? 
Geef een voorbeeld.

6
Was of is er 

een gelijkaardig 
gebruik in jouw 

cultuur?
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Rijkdommen: een Paradox
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Je vindt een filmpje over genezers op https://museummap.africamuseum.be/map/nl/ 
in de zaal Rituelen en Ceremonies.

Een bloeiende praktijk 
In Centraal-Afrika zoeken zieke mensen 
hulp bij dokters, maar ze consulteren soms 
ook waarzegger-genezers, zowel op het 
platteland als in de stad. Deze rituele experts 
baseren zich op oudere tradities, behandelen 
lichamelijke kwalen, psychische problemen 
en hekserij. Ze gebruiken beelden, trommels 
en andere instrumenten om te communiceren 
met de vooroudergeesten om zo genezing en 
bescherming te verkrijgen. 

Krachtobjecten
Een van de oude tradities is het gebruik 
van een nkisi. Een nkisi is een object dat 
de geest van een voorouder bevat. Het kon 
verschillende vormen hebben, zoals in dit 
geval een bijna levensgrote voorstelling van 
een mens. De nkisi werd samengesteld door 
een nganga, een ritueel expert, waarzegger, 
traditionele genezer. Hij gaf het object zijn 
magische kracht. Dit beeld werd Mangaaka 
genoemd en moest er angstaanjagend 
uitzien. Door spijkers en messen in de 
houten romp te slaan, kon de nganga de 
geest in het beeld tot actie stimuleren.

In de 19e eeuw gebruikten sommige chefs 
de beelden als afschrikking. Wie iets 
gestolen had, of een handelsverdrag niet 
respecteerde, zou zwaar worden gestraft 
door de geest in het beeld. Het dreigement 
was heel efficiënt. 
De strijd om te overleven

Een bezorgde vader brengt zijn zieke zoon 
naar een waarzegger, genezer. Die offert 
een witte kip om de oorzaak van de ziekte 
te vinden. Op de achtergrond zie je andere 
plaatsen waar mensen genezing zoeken: 
een kliniek, een kerk en, voor de rijken, een 
ziekenhuis in het buitenland.

Lutte pour la survie - Chéri Chérin


