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Een tentoonstelling over religie, oorlog en vrede

Vanaf 8 november loopt in PARCUM, het museum voor religie, kunst en cultuur in de Abdij 
van Park de tentoonstelling Religie - Helend - Verdelend. Vrede is de kern van vrijwel elke 
religie. En toch worden ontelbare conflicten gevoerd in naam van God. Religie verzoent, 
maar brengt tegelijk ook oorlog. De najaarsexpo van PARCUM onderzoekt de dubbele 
betekenis van religie in oorlog en vrede.

Naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand wijdt PARCUM dit najaar een tentoonstelling 
aan de betekenis van religie in conflicten en verzoening doorheen de tijd. Hoewel de Eerste 
Wereldoorlog niet door een godsdienstconflict was ingegeven, was religie ook daar nooit ver 
weg. Beide partijen schaarden God aan hun zijde. En ook soldaten, eindeloos wachtend in 
de modder van de loopgraven, zochten tussen gruwel en wanhoop toevlucht in hun geloof.

Religie - Helend - Verdelend neemt u mee naar de delicate verhouding tussen religie, 
oorlog en vrede. Wat is de betekenis van religie in conflict en verzoening? Wat doet dit met 
geloofsbeleving? En welke invloed heeft dit op de kunsten? De tentoonstelling biedt geen 
pasklare antwoorden, maar laat ons nadenken over welke rol religie en levensbeschouwing 
kan spelen in de diverse samenleving van vandaag.

In deze tentoonstelling presenteert PARCUM historische cultuurobjecten uit tal van museale 
en religieuze collecties in combinatie met werk van enkele internationale hedendaagse 
kunstenaars. Zo zal er werk te zien zijn van Yael Bartana (°1970, Israël), Michael Rakowitz 
(°1973, VS/Irak) en Wael Shawky (°1971, Egypte).

De vredesbeiaard in Abdij van Park bij 100 jaar Wapenstilstand

De aanleiding voor deze tentoonstelling 
is de nieuwe Vredesbeiaard van de 
Abdij van Park, die op 11 november 2018 
ingehuldigd wordt. Precies 100 jaar 
geleden luidden de vredesklokken in onze 
contreien. De Vredesbeiaard komt er op 
initiatief van de stad Leuven en de Duitse 
stad Neuss, waarvan destijds enkele 
soldaten mee verantwoordelijk waren 
voor de zogenaamde Brand van Leuven in 
augustus 1914. De twee grootste klokken 
krijgen de naam van beide steden en 
dragen samen het opschrift: “Moge deze 
klokken vrede en samenhorigheid doen 
groeien”. © Andreas Dill



INLEIDING

Tweede Kerstdag 1914. Het strijdgewoel aan de Hoge Brug in Diksmuide verstomt. Kort na de 
middag treedt een Duits officier uit de modder van de loopgraven naar voor. Hij roept van 
de ene oever van de IJzer naar de andere: “Is daar niet een priester? Dat hij dichterbij komt; 
als aandenken aan deze nacht willen we hem een gedachtenis schenken”.  Via een touw 
over de dichtgevroren IJzer wordt het geschenk aan de Belgische soldaten overhandigd. Het 
betreft de kostbare neogotische monstrans, eigendom van de zusters van Sint-Vincentius, 
door de Duitse soldaten in het puin gevonden en aangeslagen. Aan weerszijden van de IJzer 
weerklinken kerstliederen uit de loopgraven. 

Een romantische voorstelling van deze gebeurtenis aan de IJzer in 1914 leidt u binnen in 
deze tentoonstelling. Hoewel de Eerste Wereldoorlog niet door een religieus conflict was 
ingegeven, was ook daar religie nooit ver weg. Zoals in vele conflicten scharen beide partijen 
God aan hun zijde. De tentoonstelling Religie – Helend – Verdelend neemt je mee doorheen 
de tijd en ontrafelt de delicate verhouding van religie, conflict en verzoening.

DEEL 1 - In naam van God

Ontelbare oorlogen werden en worden gevoerd in naam van God. Van veldslagen in 
het Romeinse Rijk, over kruistochten naar het Heilige Land en tegen ongelovigen in de 
middeleeuwen en de nieuwe tijd, tot terreuraanslagen uitgevoerd door IS vandaag. Maar is 
religie de echte drijfveer achter deze oorlogen? Is religie door haar verbindende kracht vaak 
niet de motor in een strijd, in functie van politieke of economische conflicten? 

Het christendom en de complexe verhouding in het Westen tot het jodendom en de islam - 
als de drie Abrahamistische godsdiensten - vormen het uitgangspunt in het eerste deel van 
deze tentoonstelling. Waar zowel joden, christenen als moslims strijden in de naam van ‘hun’ 
God, stelt zich immers vooral de vraag: ‘Wie is die God?’. En is er, waar dit strijden ingebed 
ligt in ogenschijnlijk onoverkomelijke verschillen, ook geen sprake van overeenkomsten, 
echter gemaskerd door vooroordelen, onwetendheid en onbegrip?

Samuel de Vriendt, Kerstnacht aan de IJzer , 1930 – Diksmuide, Sint-Niklaaskerk – 
© Bea Borgers en Mirjam Devriendt



De triptiek met de slag bij Clavijo van Ambrosius Benson zet aan tot reflectie over de 
problematiek. Het thema blijkt een krachtig propagandamiddel te zijn geweest in de 
geschiedenis van de reconquista (11de-15de eeuw), de bevrijding van middeleeuws Spanje ui 
handen van de moslims.

De Israëlische kunstenares Yael Bartana (°1970) brengt in PARCUM twee van haar films. 
Nationaal bewustzijn, zoals dat in en door haar geboorteland gepropageerd wordt, vormt 
het vertrekpunt voor haar werk. In de video The Recorder Player from Sheikh Jarrah (2010) 
speelt een fluitspeelster symbolische muziek voor een ketting van Israëlische soldaten aan 
een grenspost. Met haar muziek verwoordt de fluitspeelster het protest tegen de uitsluiting 
van moslims uit bepaalde gebieden in Jeruzalem. Yael Bartana behandelt de impact van 
oorlog, geweld en een constante dreiging op het leven van elke dag.

Ambrosius Benson, Slag bij Clavijo, 1519-1550 – Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh – 
© KIK-IRPA, Brussel

Yael Bartana, The Recorder Player from Sheikh Jarrah, 2010, video still – Courtesy of Annet Gelink Gallery 
(Amsterdam) and Sommer Contemporary Art (Tel Aviv) 



Met het werk The invisible enemy should not exist verwierf de Iraaks-Amerikaanse Michael 
Rakowitz (°1973) internationale faam. De reeks bestaat uit reconstructies van talloze 
voorwerpen, door geweld vernield of verdwenen. De kunstenaar maakt ze uit Iraakse 
kranten of verpakkingen van voedingswaren, en werkt nog steeds verder aan het project. 
In deze tentoonstelling is uit deze reeks Seated male figure te zien. Het verwijst naar het 
oorspronkelijk verloren Bassetkibeeld, een van de belangrijkste monumenten uit het oude 
Akkadische Rijk (2350-2100 v.C.), gesitueerd in het huidige Irak.

DEEL 2 - Kunst in vernieling en vernieuwing

Vernieling van kunst en beeldenstormen lopen als een rode draad doorheen onze 
geschiedenis. Voor- en tegenstanders van het beeld staan al sinds de vierde eeuw op 
basis van religieuze overtuiging lijnrecht tegenover elkaar. Ook vandaag is vernietiging 
van kunst een belangrijk element in oorlogsvoering. Denk maar aan de verwoesting door 
IS van verschillende belangrijke erfgoedsites. Veel meer dan om het beeld op zich, draait 
het hier om de symbolische waarde die beelden in zich dragen. Door het beeld te schaden, 
schaadt je de achterliggende ideologie. De branden van de kathedraal van Reims en de 
Universiteitsbibliotheek van Leuven in 1914 door de Duitsers werden gezien als zuivere 
heiligschennis.

Onder invloed van geweld en de gedachte ‘nooit meer oorlog’ ontstaan nieuwe motieven 
of krijgen bestaande motieven een nieuwe betekenis. Na de gruwelen van de Eerste 
Wereldoorlog riep kardinaal Mercier de gelovigen op zich te richten tot het Heilig Hart. In de 
naoorlogse periode verschenen beelden met het Heilig Hart van Jezus op openbare pleinen, 
kerkhoven, en de populaire gipsen variant drong binnen in tal van Vlaamse huiskamers.

Jezus heilig Hart, 2de helft 20ste eeuw – Collectie Wilfried de Bakker – © Bea Borgers en Mirjam Devriendt



DEEL 3 - Maria in een obus

Religie - Helend - Verdelend zet een bijzonder object 
op de voorgrond: een Mariabeeld verborgen en 
geborgen in een opengespatte granaathuls, als 
in een Lourdesgrot. Religieuze loopgravenkunst 
vormt het uitgangspunt van het derde deel 
van de tentoonstelling. Loopgravenkunst is een 
verzamelnaam voor alle voorwerpen die gemaakt 
worden met iets of door iemand met een connectie 
met een gewapend conflict of de gevolgen daarvan. 
Het was een populair tijdverdrijf aan het front om het 
lange wachten in de loopgraven te doden. Zo maakte 
men ook allerlei religieuze voorwerpen. Kruisjes, 
kelken en wijwatervaatjes werden gemaakt van 
gerecycleerde kogels, granaathulzen en –scherven. 
Ze werden meegedragen tijdens de strijd of gebruikt 
tijdens geïmproviseerde kerkdiensten in de buurt van 
het front. Religieuze loopgravenkunst maakt tekens 
van geweld tot tekens van hoop. Ze tonen dat er 
achter de angst, het verdriet en de eenzaamheid ook 
kameraadschap, veerkracht, geloof en hoop schuil 
ging.

Cabaret Crusades - Wat is herdenken?

De tentoonstelling formuleert een besluit in het werk van Wael Shawky (°1971). Deze 
Egyptische kunstenaar is een van de meest opzienbarende kunstenaars uit de Arabische 
wereld. Hij maakte internationale faam met films en installaties die zich richten op 
historische breekpunten en kantelmomenten in de Arabische samenleving, cultuur, politiek 
en religie. De trilogie Cabaret Crusades waar hij vijf jaar aan werkte, vertelt het verhaal 
van de middeleeuwse kruistochten vanuit Arabisch perspectief. De film waarin marionetten 
de hoofdrollen opnemen, vestigt de aandacht op het feit dat elk verhaal ‘verteld’ wordt uit 
een bepaald perspectief, en stelt de objectiviteit van geschiedschrijving in vraag. Absolute 
historische waarheid bestaat niet. Maar wat is dan geschiedschrijving, herinnering en 
herdenking?

Obushuls met moskee, 1917 - Collectie Philippe Oosterlynck 
© Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Wael Shawky, Cabaret Crusades: The Horror Show File, 2010, video still – Sfeir-Semler Gallery (Beirut/Hamburg)



PRAKTISCH
Religie - Helend - Verdelend 
van 8 november 2018 tot en met 10 maart 2019

PARCUM 
Abdij van Park 7 
3001 Leuven

T 016 40 60 73 
info@parcum.be

Open 
van dinsdag tot zondag: 10 uur - 17 uur 
gesloten op maandag en feestdagen 
uitzonderlijk open op zondag 11 november 2018 - Feestopening met gratis toegang voor 
iedereen!

Tickets 
€ 10 
€ 8 (kortinghouder) 
€ 5 (12 - 18 jaar) 
gratis (- 12 jaar) 
Audiogids inbegrepen

RONDLEIDINGEN

Voor groepen
Expo tour (90 min.)
€ 70 voor de gids + € 8 per ticket

Combi tour Expo + Abdij van Park (120 min.) 
€ 90 voor de gids + € 8 per ticket

Dialoogrondleiding (90 min.)
Een gids neemt je mee doorheen de expo, samen met iemand van een andere culturele 
achtergrond, die de kunstwerken duidt vanuit zijn of haar eigen wereldbeeld.
€ 70 voor de gids + € 8 per ticket

Max. 20 personen per gids 
Reserveren via bezoek@parcum.be

Voor individuele bezoekers
Publieke rondleidingen

Als individuele bezoeker kan je aansluiten bij een publieke rondleiding op een vast moment.

Je betaalt je inkomticket + € 3 voor de gids

Zondag 25/11, 16/12, 13/01, 27/01, 10/02 en 24/02, telkens om 11 uur

Afspraak om 10.45 uur aan de museumbalie



PUBLICATIE
Bij deze tentoonstelling verschijnt de tentoonstellingscatalogus Religie - Helend - Verdelend. 
Deze publicatie omvat wetenschappelijke bijdragen die het thema van de tentoonstelling 
verder uitdiepen. De teksten worden afgewisseld met een rijk geïllustreerd catalogusgedeelte 
met hoogwaardig beeldmateriaal van alle hoogtepunten uit de tentoonstelling.

De publicatie is een realisatie van PARCUM, met bijdragen van Liesbet Kusters, Jan Van 
Eycken, Jonas Slaats, Gust De Preter en Dominiek Dendooven. De uitgave is Nederlandstalig 
en bevat een integrale Engelse vertaling.

Dit boek is te koop in de museumshop van PARCUM en in diverse boekhandels voor € 25.

ISBN 9789081363853 
112 pagina’s

PERSCONTACT
Curator 
Liesbet Kusters 
+32 (0)16 40 60 73 
liesbet.kusters@parcum.be

Perscontact 
Loes Verschuren 
+32 (0)16 40 60 73 
loes.verschuren@parcum.be

PERSFOTO’S
Via deze link https://www.flickr.com/photos/parcum/ kan u een selectie aan afbeeldingen 
downloaden. Op aanvraag kunnen ook andere afbeeldingen ter beschikking gesteld wor-
den. Gelieve de bijhorende credits te vermelden. 

PARCUM is het dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur in de Abdij van Park in Leuven.
PARCUM is een initiatief van CRKC vzw, in een partnerschap met de Vlaamse bisdommen, 
het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen, de KU 
Leuven, de Stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Abdij van Park.


