Persbericht

Unieke expositie ‘De Lijkwade van Turijn’ in Leiden
Van 18 februari tot en met 26 maart zal een unieke expositie in Leiden te zien zijn:
De Lijkwade van Turijn. Het meest onderzochte archeologische voorwerpen uit de
geschiedenis. Een doodskleed uit de eerste eeuw waarop de afbeelding van een
dode man te zien is die duidelijk littekens van een Romeinse kruisiging vertoont.
Is dit Jezus? De lijkwade ligt normaal opgesloten in de Dom van Turijn in Italië. In
Leiden is nu een replica op ware grootte te zien tezamen met vele foto’s, 3D
modellen, onderzoeksverslagen en replica’s van voorwerpen die met de
afbeelding te maken hebben. Dit alles voorzien van een duidelijke uitleg. De
expositie is te zien in de Leidse Sint Josephkerk, Herensingel 3 in Leiden en is
tussen 16 februari en 26 maart iedere zaterdag en zondag toegankelijk van 14:00
tot 16:00 uur. De toegang is gratis.
De lijkwade van Turijn is een uniek archeologisch voorwerp uit de eerste eeuw na Christus. Eén keer per vijf jaar is
het doodskleed korte tijd in het echt te zien. Daarbuiten wordt de lijkwade in een afgesloten en geconditioneerde
ruimte bewaard in de Dom van Turijn. Wie de lijkwade bestudeert ziet de afdruk van een dood mannenlichaam met
daarop duidelijk verwondingen op het hoofd, de rug, de polsen, de zijde en de voeten. Duidelijk is te zien dat deze
man mishandeld en gekruisigd is geweest. Sinds 1978 hebben vele wetenschappers zich met de belangrijke vraag
beziggehouden: is dit Jezus? Wie de expositie bezoekt wordt stapsgewijs meegenomen langs de geschiedenis van de
lijkwade, de details van de afbeelding en langs de vele onderzoeken die naar de echtheid van het doodskleed zijn
uitgevoerd.
De expositie toont een replica van de lijkwade op ware grootte (4,36 m x 1,10 m). Daarnaast zijn er detailfoto’s,
negatief-foto’s, 3D foto’s en een hieruit afgeleide een 3D replica van de man te zien. Alhoewel er talrijke
wetenschappelijke onderzoeken op de lijkwade zijn uitgevoerd blijft de echtheid van de lijkwade een raadsel en een
definitief antwoord blijft vooralsnog uit. De expositie neemt de bezoeker mee langs deze raadsels en informeert over
de laatste onderzoeken naar de oorsprong van de Lijkwade van Turijn.
Deze expositie is één keer eerder vertoont in Nederland en dat was in Den Bosch in 2012. De expositie is nu te zien
in Leiden in de RK Sint Josephkerk gelegen aan de Herensingel 3. Op 16 februari zal de burgemeester van Leiden, de
heer Henri Lenferink, de expositie openen. Vanaf die datum tot en met 26 maart is de kerk iedere zaterdag en
zondag tussen 14:00 en 16:00 uur open voor bezoekers van de expositie. De toegang is gratis. Voor groepen zijn
aparte afspraken mogelijk.
De pastoor van de Sint Josephkerk, Jeroen Smith, verdiept zich al jaren in alle details van de lijkwade en in alle
wetenschappelijke onderzoeken en heeft er een boek over geschreven. Rondom deze expositie organiseert hij twee
lezingen over de lijkwade. Eén op woensdag 8 maart (‘De lijkwade als het meest onderzochte archeologische
voorwerp’) en één op woensdag 22 maart (‘Is dit de lijkwade met een afbeelding van Jezus?’), beiden van 20:00 tot
21:30 uur in de pastorie van de Sint Josephkerk. De entree is gratis.

Voor meer informatie:

Pastoor J.H. Smith
Telefoon: 071 – 5130700
e-mail: lijkwadeleiden@gmail.com

Meer informatie over de Sint Josephkerk is te verkrijgen via www.stjosephleiden.nl

