
Ere Ibeji
het verhaal 
over de tweelingbeelden
In het zuidwesten van Nigeria leven de Yoruba. Waar-
schijnlijk is dit volk eeuwen geleden vanuit Nubië naar 
hun huidige woongebied getrokken. Er is iets heel bij-
zonders met de Yoruba: de vrouwen baren in één op de 
22-24 geboorten een tweeling. Dit is het wereldrecord 
voor tweelinggeboorten. In Europa ligt het gemiddelde 
op ongeveer één tweeling op 80 geboorten, met één op 
65 in de Scandinavische landen. >>
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Op mijn eenentwintigste - in 1967 
- ontmoette ik Dos, een avontuurlij-
ke man die een kleine verzameling 
Afrikaanse beeldjes bleek te hebben. 
In het begin van de jaren zestig van 
de vorige eeuw hadden we allebei 
de avonturen van Herman Haan op 
de Nederlandse (zwart-wit) televisie 
gevolgd. Deze architect was tijdens 
zijn reizen door Afrika in Mali bij 
de Dogon beland. La falaise Dogon 
begint abrupt waar een hoger 
gelegen vlakte, le plateau, overgaat 
in de vallei waar de Dogon leven. 
Plateau en vallei zijn gescheiden 
door een steile, vaak overhangen-
de rotswand vol met natuurlijke 
grotten. In deze grotten zetten de 
Dogon hun doden bij. Zij doen dit al 
eeuwen op dezelfde manier. Het zijn 
de bereikbare grotten die als laatste 
rustplaats gebruikt worden, maar, 
zo vroeg Haan zich af, wat zou er in 
de hoger gelegen grotten te vinden 
zijn? Zouden die ooit gebruikt zijn? 
Hij besloot niet te rusten voordat 
zijn nieuwsgierigheid bevredigd was 
en ontwikkelde een unieke kooicon-
structie waarmee hij vanaf het 
plateau de rotswand kon afdalen en 
al slingerend met de kooi de grotten 
kon enteren. Daar ontdekte hij een 
schat aan bijna versteend uitziende 
houten beelden die toebehoorden 
aan een stam die al eeuwen niet 
meer bestond. Deze stam werd door 
de Dogon ‘Tellem’ genoemd. Hoe de 
Tellem deze grotten wisten te berei-
ken zal wel altijd een raadsel blijven.

Dos besmette mij al snel met zijn 
avonturenvirus en na een drie 
maanden durende tocht door de 
Sahara, besloten we samen naar de 
Dogonvallei te trekken. Het werd 
een uiterst spannende reis met heel 
wat ongemakken, maar vooral ook 
veel mooie momenten. Het reisvirus 
heeft ons lichaam en onze geest 
nooit meer verlaten en ondanks al-
lerlei prachtige reizen en expedities 
naar Azië, India, Zuid-Amerika en 

de Caraïben, bleef Afrika bovenaan 
onze lijst staan. Meer dan honderd 
keer reisden we naar het Zwarte 
Continent, op zoek naar bijzondere 
natuur, bijzondere mensen én hun 
cultuur. Zo kwamen we in het begin 
van de jaren zeventig ook in contact 
met allerlei handelaren in authentie-
ke Afrikaanse kunst en bemachtig-
den we onze eerste tweelingbeeldjes 
van de Yoruba, een volk in Nigeria. 
Deze beeldjes worden ‘Ere Ibeji’ ge-
noemd: ere = heilige representatie, 
ibi = tweeling en eji = twee. 

Tussen 1970 en 1980 maakten we 
onze meeste kunstreizen, maar gek 
genoeg zijn we zelf nooit in Nigeria 
geweest omdat het er in die jaren 
niet altijd veilig was. Wel gingen we 
naar Benin en Togo, waar we ‘man-
netjes’ hadden die voor ons in Nige-
ria beeldjes zochten. Zo verzamelden 
we in de vroege jaren zeventig meer 
dan veertig ibejipaartjes en heel wat 
enkele ibeji. 

De Yoruba
Wanneer bij de Yoruba een tweeling 
geboren werd, ging men er van uit 
dat de vrouw vreemd gegaan was. Je 
kon immers geen twee kinderen ba-

ren als je maar één echtgenoot had… 
In de dierenwereld is het krijgen 
van meer dan één jong heel gewoon, 
maar dat was volgens de Afrikanen 
het gevolg van het bevrucht worden 
van het vrouwtje door meer dan 
één partner. Een tweelinggeboorte 
was dus het gevolg van een ernstig 
vergrijp en in het gunstigste geval 
werd de vrouw met haar tweeling 
dan ook verbannen uit het dorp en 
moesten zij elders zien te overleven. 
Gewoonlijk werden de vrouw samen 
met haar kindjes echter vermoord. 
De geboorte van een tweeling werd 
gezien als een mysterieus bovenna-
tuurlijk iets. Tweelingen waren de 
brengers van ongeluk en beladen 
met duivelse krachten.

Verandering
Tegen het midden van de achttiende 
eeuw was de houding van de Yoruba 
ten opzichte tweelinggeboorten veel 
milder geworden en toen de vrouw 
van een van de Yorubakoningen een 
tweeling baarde, veranderde alles. 
De koning wist met zekerheid dat 
zijn vrouw geen contact met andere 
mannen gehad kon hebben en be-
sloot zijn tweeling als een bijzonder 
geschenk van de goden te beschou-
wen. Omdat er geen geschreven 
geschiedenis van de Yoruba bestaat, 
is het niet zeker dat dit verhaal waar 
is. Hoe dan ook, vanaf dat moment 
moesten tweelingen als heel bijzon-
dere mensen vereerd worden. Dat 
betekende niet dat er meteen een 
einde kwam aan het doden van moe-
ders en hun tweelingen. Het proces 
van doden naar verering verliep heel 
geleidelijk en was zeker ook lokaal 
gebonden. Waar bijvoorbeeld missi-
onarissen kwamen, werd het doden 
eerder gestopt dan in moeilijker te 
bereiken gebieden.

Cultus
Wanneer de ere ibeji cultus be-
gonnen is, weten we niet precies; 
waarschijnlijk ergens tussen 1750 
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en 1830. De vroegste beschrijving 
wordt gevonden in de reisdagboeken 
van de Britse ontdekkingsreiziger 
Richard Lander, die in 1830 langs de 
rivier de Niger reisde. In zijn ‘Journal 
of an expedition to explore the 
course and termination of the Niger’ 
vermeldt hij, dat in Ibese, een dorpje 
in het zuiden van Yorubaland, veel 
vrouwen kleine houten beeldjes bij 
zich hadden. Op 7 april 1830 schrijft 
hij: ‘…veel vrouwen die ons in de 
loop van de ochtend passeerden, 
hadden kleine beeldjes van kinderen 
op hun hoofd - moeders die een kind 
verloren hebben, dragen een grove 
imitatie van hen voor onbepaalde 
tijd als een symbool van rouw. Geen 
van de vrouwen wilde haar dierbare 
kleine aandenken afstaan.’ 
De moeder van een tweeling moest 
na de bevalling eerst het zogeheten 
Ifa-orakel raadplegen en daarna voor 
onbepaalde tijd elke vijf dagen op 
een publieke plaats, vaak een markt, 
met haar kinderen gaan dansen. De 
omstanders spraken hun medeleven 
uit en gaven de moeder cadeautjes. 
Zo kregen de meestal arme vrou-
wen heel wat voedsel en bruikbare 
voorwerpen, waardoor het leven een 
stuk aangenamer werd. De tweeling 
maakte de ouders ‘rijk’. Tweelingen 
werden nog altijd gezien als zouden 
zij bovennatuurlijke krachten bezit-
ten, maar ook als brengers van geluk 
en voorspoed voor hun familie. Zij 
werden beschouwd als emi alagbara, 
of ‘krachtige geesten’. Geleidelijk aan 
werd hun geboorte gezien als een 
vreugdevolle gebeurtenis. >>

‘Tweelingen waren de brengers van ongeluk 

en beladen met duivelse krachten’

‘toen de vrouw van een van de 

Yorubakoningen een tweeling baarde, 
veranderde alles’
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Ze konden dus geluk en rijkdom voor 
de familie brengen, maar ook onge-
luk als de moeders hun kinderen niet 
goed en liefdevol zouden verzorgen. 
Tweelingen kregen het beste voedsel, 
de mooiste kleren en sieraden en 
werden vrijer opgevoed dan andere 
kinderen. Ouders waren immers 
bang voor de negatieve krachten die 
ongeluk zouden kunnen brengen. 

Naamgeving
De eerstgeborene krijgt altijd de 
naam Taiwo; de tweede heet Kehin-
de. Daarnaast kunnen de kinderen 
een tweede naam krijgen. Opmerke-
lijk is dat Taiwo beschouwd wordt 
als de jongste van de twee. Kehinde 
stuurt namelijk Taiwo als eerste naar 
buiten om de wereld te checken en 
aan Kehinde te rapporteren. Kehinde 
zou dus als eerste geïmplanteerd zijn 
en is dus in de optiek van de Yoruba 
feitelijk de oudste. De derde dag 
na de geboorte wordt de babalawo 
(een medium) geraadpleegd om te 

vragen welke maatregelen genomen 
moeten worden om ervoor te zorgen 
dat mogelijke duivelse krachten in 
de tweeling alsnog geëlimineerd 
worden. Soms moest de moeder haar 
beroep veranderen. Zo was het gaan 
handelen in bonen of palmolie, het 
favoriete voedsel van tweelingen, het 
meest frequente advies. Zodra de ba-
balawo alle krachten van de geesten 
in harmonie had gebracht, was het 
religieuze deel van de tweelingge-
boorte afgelopen. Het seculiere deel 
werd gevierd met een enorm feest 
voor het hele dorp, om de moeder en 
haar tweeling te eren. Ook de andere 
moeders van tweelingen kregen 
dan kleine geschenken en zelfs de 
moeders van wie een tweeling (of 
één ervan) was overleden, kwamen 
dansen. Zij droegen hun ere ibeji 
onder een band om hun middel. De 
dansende moeders dankten ieder-
een die geschenken gebracht had en 
beloofden de tweeling met veel liefde 
te verzorgen. 
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Rouw
Bracht de geboorte van een tweeling 
veel vreugde, zo zorgde de dood van 
één of van beide tweelingen voor 
diepe droefheid en rouw. Omdat een 
tweelingzwangerschap in veel geval-
len tot een vroeggeboorte leidde en 
de kindjes vaak een laag geboortege-
wicht hadden, was het sterftecijfer 
bij tweelingen erg hoog. De Yoruba 
geloven dat de tweelingen maar één 
ondeelbare ziel hebben en dus was 
het leven van de overgebleven twee-
ling in gevaar. Om dit gevaar af te 
wenden moest een oplossing gevon-
den worden en de eenheid van de 
ziel hersteld worden. Opnieuw werd 
de babalawo geconsulteerd. Deze 
droeg de moeder op om een altaar te 
maken en/of een beeldje, ere ibeji, 
te laten snijden voor het overleden 
kindje, of twee beeldjes wanneer 
beide kinderen overleden waren. Het 
beeldje is dan het nieuwe ‘huis’ voor 
de overledene(n). Het altaar, oju ibeji 
‘gezicht van de tweeling’, bestond uit 
een verticale streep palmolie voor 
elk van de overleden tweelingen, 
aangebracht op een binnenmuur 
van het huis van de moeder. Vaak 
werden er offers gebracht om de 
tweeling te eren. In de meeste geval-
len werd een houtsnijder opdracht 
gegeven om een ere ibeji te maken. 
Daar de ziel van tweelingen ondeel-
baar is, blijft het deel van de ziel van 
de overleden tweeling even krachtig 
als het deel van de ziel van het leven-
de kind. Voor de moeder die de >>

‘In de meeste gevallen werd een 

houtsnijder opdracht gegeven 

om een ere ibeji te maken’ 
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ere ibeji moet verzorgen, is het van 
het allergrootste belang dat tot het 
einde van haar dagen met overgave 
te doen. Elke vorm van verwaarlozing 
zou namelijk onplezierige conse-
quenties kunnen hebben, niet alleen 
voor de moeder en/of de levende 
tweeling, maar voor de hele familie. 
Er bestond grote angst voor ziektes, 
ongelukken, maar vooral ook on-
vruchtbaarheid van de moeder. Dat 
was dan ook de reden dat de moeder 
zo snel mogelijk weer een kind wilde 
baren. Deze ‘late geboorte’ werd 
ongeacht het geslacht van de baby 
Idowu genoemd en door de moeder 
als de terugkeer naar het normale 
leven beschouwd. Het beeldje werd 
gewassen, met palmolie ingesmeerd, 
gevoed en vertroeteld. Zo kregen de 
ere ibeji in veel gevallen een prachtig 
gebruikspatina. 

Kenmerken
Een ere ibeji is niet een fysiek por-
tret van het overleden kind, maar 
een symbolische representatie. De 
rechtopstaande beeldjes zijn tussen 
de 20 en 30 centimeter hoog, meestal 
naakt en staan op een ronde of 
rechthoekige sokkel. Het lichaam is 
volledig aanwezig, dus hoofd, romp, 
armen en benen en heel wat de-
tails van het gezicht, maar ook van 
de geslachtskenmerken. Ere ibeji 
worden bijna altijd weergegeven als 
seksueel rijpe, naakte figuurtjes. Zo 
zijn de borsten van de meisjes ibeji’s 
meestal groot. Zij staan symbool 
voor vitaliteit en vruchtbaarheid. 
De jongens ibeji’s hebben vaak een 
grote penis, een bewijs van kracht en 
mannelijke trots. Het hoofd, de zetel 
van de levenskracht, wordt gewoon-
lijk groot weergegeven met een in 
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M ba bejire 
M ba jo 

M ba bejire 
M ba yo 

O wole alakisa 
O salakisa dalaso 

Als ik tweelingen zou    
   hebben

Zou ik nu dansen
Als ik tweelingen zou 

   hebben
Zou ik grote vreugde 

   tonen
Zij zouden in een arm 

   gezin komen
Getransformeerd naar 
   een gezin van grote 

   rijkdom
(Okediji (Moyo), Art of the Yoruba, 
Museum Studies, Volume 23, No. 2: 

African Art at the Art Institute of 
Chicago. Chicago: The Art Institute 

of Chicago, 1997:180)

‘De verhouding hoofd-lichaam is over het 

algemeen 1:4. Door de houtsnijder wordt 

veel aandacht besteed aan details, 

zoals de haarstijl, scarificaties’ 
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verhouding veel kleinere romp. De 
benen zijn dan weer relatief kort 
en de voeten groot. De verhouding 
hoofd-lichaam is over het algemeen 
1:4. Door de houtsnijder wordt veel 
aandacht besteed aan details, zoals 
de haarstijl, scarificaties (littekens 
die bewust aangebracht worden als 
kenmerk van de familie of de clan) 
en sieraden. 
De houtsnijkunst van de Yoruba is 
een van de meest bijzondere van 
Afrika. Sommige ere ibeji zijn gesne-
den met driehoekige islamitische 
amuletten die een beschermende 
functie hebben. Deze tirah zijn uit 
leer bestaande pakjes die gezegden 
uit de Koran bevatten en tegen ziek-
te, ongelukken en duivelse krach-
ten beschermen. Deze amuletten 
werden door de Haussa in Noord-Ni-
geria gemaakt en in de negentiende 
eeuw door hun handelaren aan de 
Yoruba verkocht. Ere ibeji met tirah 
komen meestal uit het noordelijke 
Yorubagebied, waar de invloed van 
de islam het grootst was. De afgelo-
pen vier decennia heeft de islam zich 
echter meer en meer naar het zuiden 
uitgebreid. Toch worden tirah ook 
door niet-moslim Yoruba gedragen, 
vooral om kinderen tegen ziekte en 
dood te beschermen. >>



De kralen 
die voor de ere 
ibeji gebruikt 
werden, hadden 
vrijwel altijd 
een specifieke 
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Sieraden
Veel ibeji’s hebben verschillende 
kralenkettinkjes om hun hals, middel, 
polsen en enkels. 
Behalve lokaal geproduceerde kralen 
van schelp, kokosnoot en steen, was 
er in de zeventiende en achttien-
de eeuw een massieve import van 
glaskralen uit Europa, met name uit 
Venetië, Bohemen en Amsterdam. De 
kralen die voor de ere ibeji gebruikt 
werden, hadden vrijwel altijd een 
specifieke betekenis. Daarbij was 
de kleur bepalend. Rode en witte 
kralen betekenden dat de moeder 
een aanbidster van de god Shango 
was. Blauwe kralen verwezen naar 
Oshun, de god van vruchtbaarheid. 
Schijfjes gemaakt van zwarte palm-
noten dienden om kinderen en ere 

ibeji te beschermen tegen Abiku, een 
geest die tracht kinderen te verleiden 
naar orun, de andere wereld te gaan. 
Strengen van kaurischelpen om de 
polsen van de ere ibeji symboliseren 
de rijkdom die tweelingen konden 
brengen. Van kaurischelpen werden 
zelfs hele jasjes voor de beeldjes ge-
maakt. Omdat kaurischelpjes op een 
vagina lijken, waren zij ook het sym-
bool van vruchtbaarheid. Bovendien 
werden de schelpen geassocieerd 
met de god Shango, de belangrijkste 
beschermer van tweelingen in de 
provincie Oyo.
Vaak hebben ere ibeji ook metalen 
ringen om hun polsen en enkels. De 
belangrijkste functie hiervan is het 
verfraaien van de beeldjes, maar 
bronzen ringen waren een verwijzing 
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‘IJzeren ringen waren dan weer een teken dat 

de moeder een aanbidster van Ogun was, 
de god van ijzer en oorlog’ 
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naar Oshun. IJzeren ringen waren 
dan weer een teken dat de moeder 
een aanbidster van Ogun was, de 
god van ijzer en oorlog. 
Als de moeder van de overle-
den tweeling later zelf kwam te 
overlijden, werd de zorg voor de 
beeldjes door een zuster of tante 
van de tweeling voortgezet, totdat 
ook deze kwam te overlijden. De 
beeldjes belandden uiteindelijk in 
het bos, of in een aantal gevallen 
op het familiealtaar, maar wer-
den niet meer verzorgd. Sinds de 
zestiger jaren van de vorige eeuw 
is de ibejicultus in onbruik geraakt 
en worden er voor tweelingen die 
komen te overlijden geen nieuwe 
beeldjes meer gemaakt. 

Dos en ik waren van meet af aan zó 
onder de indruk van deze beeld-
jes en de mystiek er omheen, dat 
we er een voorliefde voor hebben 
gehouden. In ons huis leven zo’n 
zestig ere ibeji nog altijd voort. Ze 
worden met liefde verzorgd. <<

Tekst: Bertie Winkel
Fotografie: Dos Winkel

Ere Ibeji
Wie meer over de twee-
lingencultus van de Yoruba 
wilt weten, kan het rijk 
geïllustreerde, fraai uit-
gevoerde boek - ERE IBEJI - 
over de verzameling van Dos 
en Bertie Winkel bestellen, 
door een mail te sturen naar 
bertie.winkel@skynet.be.
Het boek kost € 79,50 
(beperkte, genummerde 
oplage, en gesigneerd).
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Bertie Winkel
Bertie Winkel (1946) raakte 
tijdens een reis naar Egypte 
in de ban van wat zij door 
de lens van de camera te 
zien kreeg. Dit was het be-
gin van een carrière als na-
tuur- en portretfotograaf. 
Tijdens hun vele reizen 
over de hele wereld hebben 
Bertie en haar man Dos 
meer dan tachtig verschil-
lende stammen bezocht. 
Het portretteren van triba-
le mensen werd uiteindelijk 
Bertie’s specialiteit. 


