
De kracht van de kris. 
 
Het was ooit een amulet, werd een wapen en is nu weer een amulet: de kris. Behandel de kris met respect en 

rituelen en voorspoed lacht je toe. Wees op je hoede voor de kris die is geladen met negatieve energie. Die 

brengt onrust en stoort, maar dan brengt zeewater de verlossing. Magie en traditie uit Indonesië in Nederland. 

 

Als kind luisterde Paul Rovers uit Haarlem ademloos naar de verhalen die de vader aan een vriendje over 

Indonesië vertelde. Sindsdien verzamelt hij krissen, een heilig en bezield wapen uit de gordel van Smaragd, dat 

alleen met respectvolle rituelen behandeld mag worden. 

Er zijn nog maar drie krissensmeden in Indonesië die het ambacht en de kunst kennen om een kris zo te smeden 

dat deze wordt geladen met de kracht en de energie die de nieuwe bezitter ervan verlangt. Dat kan verkoopkracht 

voor de handelaar zijn of onkwetsbaarheid voor de strijder. 

De smid onderhoudt zich langdurig met degene die de kris bestelt. Dan gaat hij mediteren en vasten en ontvangt 

de mystieke boodschap hoe hij de kris moet smeden, van welk metaal, met welke motieven en op welk tijdstip. 

Dat kan zelfs pas na een aantal jaren zijn. 

Als de kris is gesmeed en geladen met de specifieke krachten, dient hij met rituelen te worden omgeven. Iedere 

donderdagavond na zes uur wordt wierrook ontstoken en met de rook stijgen de gedachten en de gebeden naar 

omhoog. Ze versterken de magische kracht van de kris. 

 

Het is een heilige traditie, waarvan de werking niet mag worden onderschat. 

 
Eens per jaar dient deze amulet te worden gereinigd met arsenicum en het sap van een limoen. Zo worden de 

contouren van de motieven op het metaal weer zichtbaar en blijft de kracht intact. Daarna volgt het insmeren met 

speciale krisolie. Een kris haal je ook niet achteloos uit de schede. Dat mag pas na een begroeting door de kris 

eerst voor het voorhoofd te houden. 

Sommige krissen hebben een slechte ‘lading’. Dat merk je als onfortuinlijke en onverwachte gebeurtenissen 

plaats vinden, boze dromen zich opdringen of de sfeer in huis is vergiftigd. Dan kan een wassing in zeewater de 

negatieve energie ontladen. Soms moet de kris op rituele wijze worden vernietigd. 

Paul heeft ruim honderd krissen in zijn verzameling, waaronder unieke exemplaren. Een nieuwe aanwinst legt hij 

eerst enkele weken onder zijn kussen en slaapt erop. Zo ontdekt hij welke kracht de kris heeft en wat de 

betekenis is. Sommige bezitters van een kris geven de amulet bij hem in bewaring, omdat het vermogen ervan 

een verkeerde invloed op hun leven heeft. Hij is lid van een Nederlandse krissenkring, die bestaat uit ongeveer 

vijftig leden. Zij wisselen kennis en ervaring uit, onderzoeken, achterhalen de herkomst van krissen en houden 

de rituelen in stand. 

Een kris blijft meestal in de familie en gaat van vader over op de zoon. Het is een heilige traditie, waarvan de 

werking niet mag worden onderschat. De lading biedt geluk en voorspoed als deze met eerbied en gebed wordt 

versterkt. Wie dat nalaat, zal de nadelige effecten onmiskenbaar bespeuren. 

 

 
 
Met vriendelijke dank aan 
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