
machtssymbolen
1 

Wat zie je op de 
foto? Beschrijf het 

object.
2

Waarmee is dit 
gedecoreerd?

3
De witte schelpen 

of kauri’s waren vroeger in 
Afrika heel waardevol. 

Waarom, denk je? 

4
Kauri’s werden er 

gebruikt als betaalmiddel. 
Welke traditionele betaal-

middelen ken jij?

5
Voor wie werd dit 

masker met kostuum 
gemaakt, denk je?

6
Welke machts-

symbolen werden 
vroeger in jouw land van 

origine gebruikt? 
En vandaag?
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Rijkdommen: een Paradox
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Machtssymbolen
Hoofdtooien, ceremoniële staven en 
paradewapens tonen de autoriteit, het 
prestige en de goddelijke status van chefs 
en koningen. Ze zijn vaak gemaakt van 
kostbare materialen. Vroeger hadden 
leiders het alleenrecht op exclusieve 
materialen als luipaardhuiden, klauwen 
van roofdieren en staartveren van 
zeldzame vogels. Die symboliseerden de 
positie van de chef als bemiddelaar tussen 
de wereld van de levenden en die van de 
geesten.

Het masker van de koning
Vanaf de 14e eeuw ontstonden in Centraal-
Afrika een aantal koninkrijken. Het Kuba-
koninkrijk lag in de huidige provincie 
Kasaï in Congo. Het ontstond in het begin 
van de 17e eeuw. Mwaash aMbooy mu 
shall was het belangrijkste koninklijke 
masker van de Kuba-volkeren. Het werd  
gebruikt om de koning te vieren of tijdens 
de inhuldiging van belangrijke chefs. Een 
agent van de Compagnie du Kasaï stelde 
het kostuum samen. In 1913 gaf hij het 
volledige maskerpak aan het museum.

Hoofdtooien 
In het huidige Congo zijn traditionele 
chefs erkende autoriteiten op het 
platteland. Ze worden beschouwd als 
bewakers van moraliteit en culturele 
identiteit.
Bijna alle chefs in Centraal-Afrika 
hebben één of meer hoofdtooien die hun 
status tonen. Van hoeden, mutsen en 
kronen wordt gedacht dat ze krachten 
hebben. De vroegere Congolese president 
Mobutu Sese Seko droeg niet voor niets 
een luipaardmuts: hij probeerde zijn 
leiderschap te legitimeren met prekoloniale 
politieke symbolen.

Gilbert Banza Nkulu 


