DE MACHT VAN HET
BEELD
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De macht van het beeld
Volgens Van Dale betekent het woord beeldtaal ‘een taal die door beelden wordt
uitgedrukt’. In deze communicatie neemt een symbool, voorstelling of ontwerp de plaats
in van een tekst. Daarnaast kan een karakteristieke stijl op zich ook als beeldtaal fungeren.
Een beeld dat een idee dramatiseert of communiceert, is visuele beeldtaal. Beeldtaal is van
alle tijden en wordt vaak bepaald door het tijdsgewricht zélf, van prehistorie tot de
modernste tijd. Het zou dus op een bijzondere wijze gedachten, wensen of bedoelingen
moeten ‘verwoorden’, maar op een bijzondere en soms verborgen manier. Verborgen,
omdat de ontwerper of maker dat wil, maar vooral ook omdat de uitdrukkingsvormen zo
specifiek bij een bepaalde tijd horen en voor ons niet meer dagelijkse kost zijn.
Beeldtaal is door de eeuwen heen een machtig middel voor communicatie gebleken, vaak
effectiever en meer imponerend dan het geschreven woord of het optreden van redenaars.
In historische culturen is beeldtaal in kunstvormen of architectuur een machtig middel
gebleken om een politieke visie te propageren, een religieuze denkwijze zichtbaar te maken
voor grote groepen mensen of om maatschappelijke of morele visies ten toon te spreiden.
Daarbij speelt een maatschappelijk idee of opdracht een grote rol, maar ook de wijze van
uitwerken door de maker of kunstenaar.

De ‘denker’, Hamangia-cultuur, ca. 5000 v. Chr.

Of het nu de beeldhouwer was die voor de Romeinse keizers werkte of voor de bisschoppen
of abten in de middeleeuwen, of het nu de schilder was die interieurs decoreerde, portretten
maakte of cartons voor ramen, ja zelfs manuscripten illustreerde, altijd gold de macht van
beeld en verbeelde als bepalend voor het eindresultaat.
Zelfs in de tijd van de renaissance en barok gold het verbeelde idee als hoofdzaak, de
vernieuwende stijl van de kunstenaar als hoofdargument voor de keuze op hem als
uitvoerder. Kortom, de macht van het beeld kwam op de eerste plaats, steden hebben er
hun kunsthistorische iconen aan overgehouden.
De autonome kunstenaars van de moderne tijd zijn vaak erg gericht op het ontwikkelen van
een eigen vorm en stijl waarin de gedachten zijn verwoord. Ook hier blijkt het beeld vaak
zo machtig dat het grote invloed uitoefent op maatschappij en denken.
Waar wij vaak geneigd zijn vooral te kijken naar onze eigen Westerse ideeën en
kunstvormen is de macht van het beeld een universele aangelegenheid, bijna grenzeloos
maar geconditioneerd door de denkwijzen en situaties ter plaatse. De macht van de
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beeldtaal is overal op deze wereld te vinden en het herkennen ervan maakt duidelijk hoe
belangrijk hij is en is geweest en hoeveel invloed hij kan hebben.
Architectuur en beeldende kunst zijn een spiegel van de toestand van de maatschappij, van
idealen en bedoelingen van religie of politiek, van visies van persoonlijke grootheden, of
van de bevordering van mythen. Het is echter moeilijk om architectuur en beeldende kunst
als historische getuigenissen van een verklaring te analiseren. Wel kan men de bedoeling
proberen te achterhalen en de mate waarin het impact heeft gehad en ook nog heeft in de
beeldvorming van personen en ideeën.

Rome, tempel Apollo Sosianus, verheerlijking drievoudige triomf van Octavianus
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Priester, koning en farao: macht van beeldtaal in de oudheid
De Bronstijd was een revolutionair tijdperk waarin door nieuwe technologieën en
verbeterde logistiek over land en water metalen objecten konden worden vervaardigd. In
de periode van ca. 3500 v. Chr. ontwikkelde Mesopotamië zich als een regio van een echte
stadscultuur met steden en stadstaten, die van de Sumeriërs met steden als Ur en Uruk. In
deze ontwikkelde samenleving kende men een schrift, een ontwikkelde landbouwcultuur,
centraal bestuur, wetten, sociale stratigrafie, georganiseerde oorlog en indrukwekkende
religie en astronomie. De grootste steden kenden een bevolking van duizenden inwoners,
zoals Ur met zo’n 65.000 burgers. Ter vergelijking met het vroege Egypte kende Memphis
zo’n 30.000 inwoners.
Naarmate de Sumerische stadstaten groeiden, name de rivaliteit toe. Er was felle onderlinge
strijd om de hulpbronnen, mede omdat de steden zo dicht bij elkaar lagen. Waarschijnlijk
ontstond al in Uruk vanaf ca. 3500 v. Chr. een centraal gezag om landbouwoverschotten in
te zamelen en te herverdelen. De tempels oefenden enige controle uit op de groei van
ambachten, omdat deze de grootste afnemers waren van kunstenaars en vaklieden. Veel
bestuurlijke taken werden lange tijd door priesterlijke ambtenaren vervuld. Met de
toenemende complexiteit van de sociale structuur en een groei in economische macht
zullen seculiere leiders begonnen zijn zich in de steden te laten gelden, niet als rivalen van
het tempelleiderschap, maar als ondersteuners ervan. De tempel was het symbolische
centrum van de samenleving en werd van een sociaal instituut een politieke en
economische instelling. Tempels beschikten over landerijen en hulpbronnen, beheerd door
priesterlijke bestuurders. Het religieuze leven ging de stadsactiviteiten bepalen. In Uruk
diende het tempelgebied waarschijnlijk ook als het politieke centrum van de staat. De
tempels van de lokale goden waren gemaakt met het doel onmiddellijk zichtbaar te zijn,
als kunstmatige bergen. Naarmate de steden stadstaten werden, voegden zich politieke en
militaire elites bij de tempelelite en zo ontstond uiteindelijk een vorm van monarchie die
de politieke en religieuze rollen in een persoon verenigde.

Uruk, Satam, prins van Uruk, ca. 2400 v. Chr.

Mari, Ebih-II, 25 eeuw v. Chr.

De innige relatie van politieke leiders en het tempelleiderschap blijkt uit de diverse albasten
beelden van heersers als religieus geëngageerde figuren. De verbeelding van de macht werd
lange tijd bepaald door de dominante plaats van tempel en religie.
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Hoe moeilijk de functie van de zogenaamde Standaard van Ur ook te duiden is, daterend
van 2600-2500 v. Chr., de verbeelding van het koningschap in de mozaïeken lijkt duidelijk
verwoord. Een Sumerische vorst had een dubbele rol, die van ‘lugal’ of leider in de oorlog
en die van ‘en’ ofwel een religieus leider en bestuurder, verantwoordelijk in het bemiddelen
met de goden en de vruchtbaarheid van het land waarborgen. De Standaard is gevonden in
een van de grootste koningsgraven van Ur, met zowel skeletresten van wachters als
muzikanten naast de stoffelijke resten van de koning, zoals de uitrusting op de afbeeldingen
van ‘Oorlog’ en ‘Vrede’ in de mozaïeken van de Standaard.

Ur, zog. Standaard van Ur, voorstelling van ‘Vrede’

Koning Ur-Nanshe van Lagasj liet zich voorstaan op zijn talloze bouwactiviteiten in de
stad en legde dat vast in inscripties en beeldtaal. Hij liet zich expliciet afbeelden als de
bouwheer van tempels en kanalen en manifesteerde zich als de bewaker van de orde die
door de goden was opgelegd. Typisch is daarbij de voorstelling waarin de koning zich liet
afbeelden in koninklijk gewaad en met een mand met bakstenen op zijn hoofd als stichter
van tempels.
Het Akkadisch rijk was het eerste grote rijk in Mesopotamië en zelfs daarbuiten tussen
2271 en 2154 v. Chr. Deze semitische beschaving kende een grote waarde toe aan het
dynastieke koningschap dat zich werkelijk goddelijke betekenis toerekende. De artistieke
beeldtaal onthult het grootschalige gebruik van religie ter legitimatie van de koninklijke
macht. Naram-Sin was de eerste Akkadische koning die zichzelf tot god uitriep. Hij
bevorderde de cultus voor de godin Isjtar als oorlogsgod en ontwikkelde een zelfbeeld van
hem als echtgenoot/ krijger van Isjtar. In een beroemde stèlè liet hij zich verbeelden als
god-koning met een gehoornde helm, boven zijn krijgers en tegenstanders uittorenend en
in een realistische stijl voorgesteld. Realisme in voorstellingen zou vanaf nu steeds vaker
gebruikt worden in verbeeldingen als machtsmiddel, de bronzen kop van Sargon (?) en de
zog Bassetki torso uit Akkadische tijd getuigen hier ook al van. Na de regeerperiode van
Naram-Sin was er 200 jaar geen koning die zichzelf tot god uitriep. Het was koning Shulgi
( 2095-2049 v. Chr.) die zich als heerser over Ur weer tot god verklaarde.
De Sumerische koning Gudea van Lagasj (2144-2124 v. Chr.) had grote invloed in het
zuiden van Mesopotamië en bouwde veel tempels in diverse steden. Hij koos weliswaar de
titel van stadskoning of gouverneur maar claimde goddelijkheid voor zichzelf,’god van
Lagasj’. In zijn geval kunnen wij van een vroege heerserscultus spreken: tientallen koppen
en beelden zijn van hem gevonden en bewaard, alle getekend door een realisme zonder
precedent en met het aanzien van een heerser. Waarschijnlijk werden ze in tempels
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geplaatst in veel steden in het zuiden van Mesopotamië. Zijn zoon trad in zijn voetsporen,
van hem zijn ook beelden met realistische portretten bewaard.

Gudea, ca. 2130 v. Chr.

Naram-Sin van Akkad, ca. 2150 v. Chr.

Vanaf de 17de eeuw v. Chr. heersten eeuwenlang de Hethieten over Anatolië en BovenMesopotamië. Het rijk kende een aantal machtige koningen, zoals Hattusili I, Suppiluliuma
I of Hatusili III. Een van de meest opmerkelijke kenmerken van de Hethitische staat is het
feit dat de mensenrechten werden gerespecteerd, zelfs voor slaven. De dynastieke koningen
waren oppermachtig in religieuze, politieke, militaire en juridische zaken. De religie
maakte gebruik van syncretisme door vreemde cuturen te combineren, uiteindelijk
uitmondend in ‘de 1000 goden van het land van Hatti’. In feite waren de vele goden lokale
varianten van een paar goddelijke typen (in teksten bijvoorbeeld: ‘alle hemelgoden’of ‘alle
Ishtars’). De tolerante religieuze houding maakte het mogelijk het gezag over de diverse
volkeren te handhaven. De hoofdgod wordt in Hetthitische teksten gelijkgesteld met ‘de
Stormgod van het land der Hatti’, of de ‘God van de Hemel’. De Hemelgod wordt altijd op
bergen afgebeeld. Bergen werden als heilig beschouwd. Namen van bergen werden ook
aan koningen gegeven, zoals Tudhaliyas. Vergoddelijkte goden werden ook staand op
bergen afgebeeld.

Yazilikaya, Luchtgod en Zonnegodin, 14de eeuw v. Chr.
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De Hethieten beeldden hun goden bij voorkeur af in mensengestalten. Daarnaast beeldden
zij hun goden ook af in de figuur van dieren, zoals leeuwen, panters of hybridische wezens
om te verduidelijken om welke godheid het ging. Deze beeldtaal ging over naar
voorstellingen van koningen en heersers zoals in de laat-Hethitische tijd of in de cultuur
van Urartu.
De oorsprong van de heerschappij van de koningen over Egypte zou rechtsreeks verbonden
zijn met de heerschappij van de zonnegod over de schepping. Pas na generaties van goden
werd het ambt in handen gelegd van een mens. De oudste getuigenissen noemden de koning
uitsluitend met de Horus-naam (hemelgod, zon). In de eerste koningslijsten wordt de naam
van de eerste menselijke heerser genoemd: Menes. Zijn naam is echter een geboortenaam
en geen Horus-naam, de eerste eigennaam van een farao. Deze naam vinden wij terug op
het beroemde palet van Menes of Narmer uit ca. 3100 v. Chr. De voorstellingen worden in
verband gebracht met de verovering van Beneden-Egypte door Menes die een politieke
eenwording tot stand bracht. De feitelijke voorstellingen van oorlog en overwinning zijn
zodanig vormgegeven dat de nadruk op de politieke ordening ligt, de koning die zijn
vijanden verslaat wordt een symbool van de aanspraak op de macht van de staat ofwel het
‘monopolie op geweld’. De eenwording was een lang proces, koning Menes komt dus niet
als de schepper van de politieke eenheid naar voren, maar als erfgenaam. Het palet toont
voor het eerst de typische Egyptische conventie van het afbeelden van belangrijke
personen, houding en proporties, die bewaard zouden blijven voor 3000 jaar.

Palet
van Narmes/Menes, detail

Parijs, obelisk met Horusnaam

De Egyptenaren beschouwden de farao en het koningschap als het toppunt en
organisatieprincipe van hun maatschappij. De belangrijkste taak van de farao was het
handhaven van de juiste orde, maat, duurzame vrede, politieke stabiliteit, welvaart, en het
voltrekken van alle religieuze rituelen. De farao was niet als persoon goddelijk, maar de
macht van het koningschap. De eerst belangrijke taak van een nieuwe farao bij zijn
troonsbestijging was de begrafenis van zijn voorganger om aldus orde te scheppen in deze
wereld en het hiernamaals. Farao Zoser vormde daarbij een keerpunt in de geschiedenis. Zijn
grafcomplex in Saqqara -met een trappiramide, ritueel hof, cultuskapellen, dodenkapellen,
hofruimten en ommuring- was de eerste uitbeelding in steen van het Egyptische hiernamaals.
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Het gehele complex was gebouwd op de assen van de vier windrichtingen. Omdat het terrein
op de noord-zuidas ligt, in de richting van de loop van de Nijl, is het complex opgenomen in
de wereldas, waarvan de pool de piramide met het koningsgraf is.
De grafvormen zouden in de loop der eeuwen veranderen, van aanvankelijk perfect
gebouwde piramiden tot graven in het Dal der Koningen sinds de 18de dynastie. Het dal der
Koningen in Thebe ligt op de westoever van de Nijl. In het westen gaat de zon onder en
bevindt zich de onderwereld. De loop van de zon definieerde de voorwaarde voor de
existentie van de dode koning in het hiernamaals. Bovendien werd hier al eeuwenlang de
dodengodin Hathor vereerd. De lange grafruimten werden van voor tot achter beschilderd
met verhalen, teksten en voorstellingen. Vaak treft men voorstellingen aan van het boek
Amdouat, het oudste onderwereldboek, waarbij de nachtelijke tocht van de zonnegod door
de onderwereld wordt voorgesteld. Men stelde zich voor dat de overleden farao aan deze reis
deelnam en zich zoals de godheid in een eeuwige kringloop regeneerde. Uiteindelijk werden
in de tijd van de Ramessiden astronomische plafonds vervaardigd of voorstellingen van de
hemelboeken met als centraal motief de immens lange voorstellingen van de hemelgodin
Noet. Sarcofagen hadden vaak de vorm van een cartouche, de baan van de zon
symboliserend.

Voorstelling uit boek Amdouat

De Egyptische cultuur was de eerste die een consequente verbeelding van de koninklijke en
goddelijke positie en waardigheid van de machthebbers vorm gaf. De beelden van farao’s in
het Oude Rijk stelden de vorsten voor als goden op aarde. Kalme zelfverzekerdheid tekent
de gezichten zoals bij de beelden van Djoser of Kephren. Waarschijnlijk waren de beelden
in deze tijd onzichtbaar voor de buitenwereld, in een dodentempel of graf. Sinds Khephren
wordt bij zitbeelden steeds vaker op de zijwangen van de troon de eenwording van Boven
en Beneden Egypte voorgesteld.
Tijdens het Middenrijk werden veel beelden van farao’s gemaakt die hun goddelijkheid
hadden verworven door hun eigen macht en persoonlijkheid. Afstandelijkheid wordt
gecombineerd met een menselijke persoonlijkheid. Koppen van beelden geven de indruk
echte portretten te zijn, verbeelding van de macht in persoonlijkheden. Tijdens het Nieuwe
Rijk werden portretten van farao’s geïdealiseerd, maar bevatten wel levensechte trekken en
details.
In de loop van de eeuwen nam het aantal beelden van farao’s spectaculair toe, zowel
vrijstaand als in reliëf op bijvoorbeeld tempels of in graven. De daarbij gebruikte canon van
houding en verhoudingen werd een vast patroon en onderstreepte status en heiligheid. Deze
weergave in met name reliëfs was zo spreekwoordelijk verbonden met de goddelijkheid van
de farao dat in later tijd Romeinse keizers zich in Egypte op soortgelijke wijze lieten
afbeelden. Daarmee was hun plaats in de genealogie van farao’s gedefinieerd. Goede
voorbeelden zijn monumentale reliëfs van bijvoorbeeld keizer Augustus en keizer Trajanus.
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Kalabsha, keizer Augustus

Denderah, keizerTrajanus

Alexander de Grote: revoluties in beeldtaal
De rol van Alexander de Grote beperkte zich niet tot zijn daden en de gevolgen ervan op
politiek, sociaal en cultureel terrein. Essentieel en zonder precedent was de grote invloed
van zijn beeld, van de persoon Alexander de Grote op de hellenistische politiek, psychologie
en kunstgeschiedenis. Zijn figuur werd een krachtig uitdrukkingsmiddel voor actuele
denkbeelden. Het pathos van de hellenistische koning was tot op zekere hoogte het pathos
van de Macedonische koning. Tijdens zijn leven veranderden de portretten van de veroveraar
in een serie cliché’s die gemakkelijk konden worden aagepast aan elke willekeurige context.
In de hellenistische kunst zijn de gelaatstrekken van Alexander alomtegenwoordig: in
portretten van koningen en veldheren, in beelden van goden en helden, in portretten van
privépersonen. Tijdens zijn leven werd het merendeel van kunstwerken als beelden,
schilderingen en gesneden stenen in opdracht van Alexander zelf gemaakt. Na zijn dood
schaften de Diadochen en heersersdynastieën portretten van hem aan en lieten munten met
zijn beeltenis maken als legitimatie van de macht. De bewaarde portretten uit later tijd
zeggen veel meer over tijd en plaats van ontstaan, over de opdrachtgever en het wereldbeeld
van dat tijdperk dan over het karakter van de afgebeelde persoon.
De voornaamste kenmerken van Alexanders uiterlijk zijn zijn jeugdige schoonheid en een
baardeloos gelaat. Wellicht was dit een afspiegeling van de lichamelijke schoonheid van
goden als Apollo of Dionysos en helden als Achilles. Goddelijke, eeuwige schoonheid werd
vanaf dan een belangrijk kenmerk van heersers in de antieke wereld.
Eenn andere kenmerkende trek was de heldhaftige aanblik van een leeuw. Zijn vochtige
oogopslag en neiging van het hoofd lijken een relatie met goddelijke sferen weer te geven.
In de 16de en 17de eeuw eeuw werden deze laatste kenmerken een zeer belangrijk motief.
Een van de meest invloedrijke artistieke archetypen die dankzij Alexander zijn ontstaan, is
het beeld van de held en de heersers. De opkomst ervan wordt gewoonlijk in verband
gebracht met een door Lysippos vervaardigd beeld van Alexander met speer. Alexander
werd hier naakt afgebeeld, energiek en met een speer in de hand. De speerdrager verbindt
het ideale met het individuele: de zegevierende atleet en mythologische personage zoals
Achilles. De persoonlijkheid van Alexander is die van een nieuwe mythologische held.
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De historische rol van Alexander werd voor het eerst erkend in een kuntwerk uit het vroege
hellenisme: de veldslag tussen Alexander en Darius, vervaardigd door de schilder
Philoxenos van Eritrea op het einde van de 4de eeuw v. Chr. en bewaard als kopie in een
mozaïek uit de Casa del Fauno in Pompeï. In een portret van Apelles werd Alexander als
bliksemslingeraar gelijk gesteld met Zeus.
Voor de politieke traditie van het hellenisme was het allerbelangrijkste dat Alexander deel
uitmaakte van de vorstelijke symboliek. Dankzij Alexander vormde in de de westerse wereld
de symbolentaal van de staatsideologie, gebaseerd op een vermenging van individuele
trekken en machtssymbolen. Het is volkomen natuurlijk dat hij bij leven werd voorgesteld
als Kosmokrator, maar in de beeldende kunst steeg hij hoger naar goddelijke sferen. Zijn
beeld als wereldheerser was niet alleen van belang voor de klassieke oudheid, maar ook voor
de vorstelijke ideologie van latere vorsten in het westen.
Tot aan het begin van de Romeinse tijd liet iedere heerser Alexander op zijn munten
afbeelden. Zulke munten gingen de rol spelen van echte internationale valuta.
Met de Romeinse overheersing kreeg de imitatio Alexandri een zuiver politiek karakter. De
naam en het voorbeeld van Alexander de Grote werden gebruikt door de meest uiteenlopende
politici: Julius Caesar, Mithridates, Augustus, Caracalla of Constantijn. Die navolging was
pragmatisch en gebaseerd op ideeën van nationale eenheid, wereldheerschappij, absolute
macht in het universum en bevrijding van een vreemd juk. Hoewel het door hem gestichte
rijk snel uiteenviel, bleef Alexander indruk maken en heeft zijn imago de kunst en de
werkelijkheid blijvend veranderd.

Alexander de Grote ‘met de speer’
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Augustus en de macht van het beeld
Typerend voor de periode van onttakeling van de Romeinse Republiek in de 1e eeuw v. Chr.
is de explosieve belangstelling voor het individu en de drang om zijn prestaties te tonen.
Nooit daarvoor en daarna in de klassieke oudheid werd zoveel van het persoonlijke in
portretten weergegeven. De directheid van de fysieke aanwezigheid van het individu
triomfeerde toen over alle esthetische normen. Individuele geldingsdrang en algemene
concurrentie op het einde van de Republiek leidde tot excessieve vormen van
persoonlijkheidsvoorstellingen, ook bij mensen die daarmee totaal niets bereiken konden.
Goed voorbeeld daarvan zijn de monumentale graven op het einde van de Republiek. De tot
welvaart geraakte vrijgelatenen lieten zich op de gevels van hun grafgebouwen in toga
afbeelden. De bakker Eurysaces koos een opvallende plaats voor zijn graf bij een belangrijke
kruising van wegen in Rome en liet een origineel gebouw ontwerpen in de vorm van
graansilo’s. Caecilia Metella was een echtgenote van een van de rijkste mannen van Rome,
maar zonder persoonlijke verdiensten. Voor haar werd rond 30 v. Chr. een megalomaan
grafmonument aan de via Appia gebouwd.
Sinds de dictatuur van Sulla ontwikkelde zich de particuliere woonluxe ongeremd in Rome.
De architectonische toestand van Rome beantwoordde echter in het geheel niet aan de
hoofdstad van een wereldrijk. Publieke voorzieningen kostten veel tijd en waren weinig
spectaculair als symbool van zelfverheerlijking. Theaters en thermen schenen voor de senaat
om politieke en morele redenen niet aan de orde. Men wilde geen Griekse politieke
discussies en manifestaties van het volk. Rijke en machtige families gebruikten de stad
zelfzuchtig voor hun privé-villa’s en -tempels, Het stadsbeeld was chaotisch en incoherent,
de weinige grote bouwactiviteiten als het theater van Pompeius en het Forum van Caesar
waren toonbeelden van persoonlijkheidsverheerlijking, de res publica werd niet gediend.
Octavianus veranderde zijn politieke stijl sinds zijn alleenheerschappij in 31 v. Chr.
Daarvóór spiegelde hij zich publiek aan zijn adoptiefvader Caesar, maar in 27 v. Chr.
herstelde hij de res publica. Daarom kreeg hij als ‘redder van de burgers’ de eretitel
Augustus. Hij stelde alles in het werk om een scheidslijn met het verleden te trekken.
Inmiddels had hij wel zijn aanspraak op zijn goddelijke voorouder Venus en heroïsche
voorouder Aeneas en goddelijke afstamming van de gens Iulia van zijn adoptiefvader
overgenomen. Op 19-jarige leeftijd kreeg hij van senaat en volk reeds een verguld bronzen
ruiterbeeld, waarmee hij van de senaat een imperium kreeg en zich nu als veldheer in dienst
van de republiek kon stellen.

Augustus, ruiterstatue

Apollotempel C. Sosius, verheerlijking drievoudige triomf van Augustus

Waar Antonius zich met Hercules en Dionysos identificeerde, gold voor Octavianus de god
Apollo als zijn identificator, per slot van rekening sinds Sulla de belofte van een betere
toekomst. Hij bouwde een nieuwe Apollotempel naast zijn eigen huis op de Palatijn. Zijn
belangrijkste overwinningen stelde Octavianus in het teken van Apollo. Andere
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beschermgoden voegden zich daarbij: Venus, Neptunus, Mars en Jupiter. Veel fraaie munten
getuigen hiervan, met een esthetiek die in dienst stond van de politiek. De stijl van
beeldhouwwerken in opdracht van Octavianus was hiëratisch-archaïsch, Apollinisch, de stijl
van de religieuze vernieuwingspolitiek.
Tot aan zijn dood in 12 v. Chr. was M. Vipsanius Agrippa de tweede man in het rijk. Hij
pakte de verwaarloosde infrastructuur van Rome ferm aan, zijn belangrijkste prestatie was
de veiligstelling van de waterhuishouding. Hij liet zien dat er werkelijk betere tijden zouden
aanbreken!
In het jongste onderzoek wordt de bouw van het mausoleum van Augustus, begonnen nog
voordat Octavianus de alleenheerschappij in handen had, in verband gebracht met het
wederrechtelijk gepubliceerde testament van Antonius. Hij wilde begraven worden in
Alexandrië, naast Kleopatra. In de propaganda van de aanhangers van Octavianus was dat
het bewijs dat Antonius Alexandrië hoofdstad van het Romeinse rijk wilde maken en een
hellenistisch bewind wilde invoeren. De tegenstander lag nu begraven in Alexandrië terwijl
in Rome het gigantische grafgebouw van de overwinnaar de hoogte in groeide. De bouw van
het mausoleum was in eerste een demonstratie van de grootte en macht van de bouwheer.
Op hellenistische wijze werd het gebouw landschap-beheersend gepland tussen Tiber en Via
Flaminia. Het mausoleum functioneerde als een enorm overwinningsmonument. Ook de
kleine obelisken bij de ingang hadden een soortgelijke verwijzing. Naast de naam
‘mausoleum’ werd ook die van ‘tumulus Iuliorum’ gebruikt, een duidelijke dynastieke
aanspraak van de nieuwe heerser.

Mausoleum Augustus, ustrinum en horologium

Na de Slag bij Actium in 31 v. Chr. bereikte de ‘Diadochenstijl ‘van Octavianus zijn
hoogtepunt. Agrippa plande een Pantheon voor de heerserscultus, waarin het beeld van Divi
filius naast dat van zijn vergoddelijkte vader en zijn beschermgoden zou staan. Het Forum
Romanum ging op de schop. In 29 v. Chr. werd de tempel van zijn adoptiefvader, Divus
Iulius, ingewijd. Ook een nieuwe Curia werd gebouwd, spoedig Iulia genoemd. Beide
gebouwen werden met ‘Egyptische’ trofeeën gedecoreerd. Aan het front van het
redenaarspodium waren de scheepssnebben, rostra, van buitgemaakte Egyptische schepen
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aangebracht. Vóór de basilica Iulia werden vier columna rostrata opgesteld. Het forum was
een representatieplaats van de Julii geworden.
Tegelijkertijd met de eretitel ‘Augustus’ liet de nieuwe keizer ook een nieuw officieel portret
maken, een pathetisch jeugdportret. Het onderscheidt zich in alles van de portretten in de
late Republiek en de vroege portretten van Octavianus. Tijdloze en afstandelijke houding
worden karakteristiek. Fysionomie en klassieke vormen naar Polycleitos zijn geraffineerd
vermengd, een toonbeeld van ‘klassieke’schoonheid.

Augustus van Primaporta

kopie naar Doryphoros van Polycleitos

Gelijktijdig met het herstel van de res publica ontwikkelde Augustus een groots
cultuurpolitiek programma met een suggestieve visualisering. In de komende 20 jaar
ontstond een nieuwe beeldtaal in alle opzichten: politieke verbeeldingen, het stadsbeeld van
Rome, zelfs de kleding van de mensen. Het is verbazingwekkend hoe snel de gehele visuele
communicatie in dienst van de nieuwe zaak stond. Systematisch pakte hij elk onderdeel van
de negatieve katalogus van de late Republiek aan om tot slot in 17 v. Chr. de ‘Gouden Tijd’
aan te kondigen.
Aan het begin van zijn programma stond de religieuze vernieuwing, pietas. Daarna volgden
de inspanningen voor publieke gebouwen en het herstel van de Romeinse virtus in de
veldtocht tegen de Parthen in 20 v. Chr. Uiteindelijk volgde de morele vernieuwing.
De nieuwe marmeren tempelgevels die de Griekse voorbeelden moesten ovetreffen, zouden
symbool van een nieuw zelfbewustzijn worden. Architecten en beeldhouwers
verwerkelijkten de wens van de keizer.
Veel stichtingsdatums van tempels waren op de dies natales van de keizer en zijn familie. In
beeldhouwwerken werden nu de dramatische gebeurtenissen van het doden van offerdieren
afgebeeld. Op de dies natales werden de tempeldeuren geopend. Offer en ritueel kregen een
centrale betekenis. Priesterschappen werden opnieuw gesticht. De hoogste priesterfuncties
hadden een enorme status. De processie op de Ara Pacis onthult de grote indruk die deze
plechtigheden gemaakt moeten hebben. De keizer zélf was het meest indrukwekkende
voorbeeld van vroomheid. Hij was lid van de vier belangrijkste priestercolleges, lang voordat
hij in 12 v. Chr. pontifex maximus werd. Augustus is verrassend vaak afgebeeld, op munten
en in beelden, met een toga en capite velato.
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In het park bij het mausoleum werd in 10 v. Chr. het Solarium Augusti ingewijd, de grootste
ooit gebouwde zonnewijzer. Op de geboortedag van Augustus wees de gnomon precies op
het midden van de Ara Pacis: in de constellatie van de sterren van zijn geboorte-uur was de
de vredesheerschappij reeds vastgelegd-natus ad pacem. De keizer liet het theater van
Marcellus bouwen, verruimde de mogelijkheden voor spelen en maakte van het Campus
Martius een waar cultuurcentrum.
De nieuwe staat had behoefte aan voorstellingen die de werkelijkheid mooier maakten en de
gelukstoestand van het heden konden bezweren. Er was een mythe nodig, een staatsmythe.
Voor het jaar 17 v. Chr. was een komeet voorspeld, zoals indertijd bij de dood van Caesar.
Wat lag meer voor de hand dan de nieuwe tijd als aangebroken aan te kondigen. Tussen 30
mei en 3 juni vond een eeuwfeest plaats, groots uitgevoerd. De jaren daarna was er behoefte
aan beelden van zegen en overvloed. Het Tellusreliëf van de Ara Pacis, door een
senaatscommissie besteld, was het vroegste voorbeeld ervan.

Ara Pacis, Tellus-reliëf

Ara pacis, bloemenranken

In het centrum van de voorstelling zit Pax, omgeven door zinnebeelden van vruchtbaarheid.
Pax wordt zowel beschouwd als de aardgodin Tellus als ook de vruchtbaarheid schenkende
Venus. Ranken van planten en bloemen zijn echter de meest gebruikte items in de nieuwe
beeldspraak. In de Ara Pacis nemen zij meer dan helft van de omheining van het altaar in
beslag. Vruchtbaarheid en overvloed zijn hierdoor direct verbeeld. Met de overvloed aan
planten en bloemen lijkt naar de paradijselijke toestand van de nieuwe wereldorde verwezen
te worden. Op bloemenstengels zitten de zwanen van Apollo. Voor augusteïsche kunstenaars
waren ranken een geliefd motief, omdat ze werkelijk overal op konden worden afgebeeld.
In de boeken van de sybillen had men aanwijzingen gevonden dat de Gouden Tijd pas kon
aanbreken als de Parthen verslagen werden. De overwinning op de Parthen in 20 v. Chr. leek
een uitgekomen profetie. Het thema van de overwinning is het rijkst verbeeld in het
beroemde pantserbeeld van Augustus uit de villa van Livia in Prima Porta. Het betreft een
marmeren kopie van een bronzen beeld dat direct na de overwinning gemaakt moet zijn.
Portret en beeld zijn in de klassieke vormen van de 5de eeuw v. Chr. gemaakt om de figuur
van de overwinnaar in een hogere sfeer te trekken. De afgebeelde goden op het pantser
verbeelden samen met de hemelgod en de aardgodin het kosmische karakter. De
overwinning wordt zowel als een voorwaarde als ook een gevolg van de saeculum aureum
gevierd. De goden garanderen de afloop zonder in te moeten grijpen. De keizer wordt als
zaakwaarnemer van de wil van de goden verbeeld. De goden garanderen de orde van de
wereld enkel door haar existentie. De overwinning van Augustus is het gevolg van de enge
verbondenheid met de goden.
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Nadat de nieuwe staat was ingericht, moest hij voor de toekomst worden verzekerd. De
legitimatie van de heerschappij van een dynastie van Julii speelde een beslissende rol bij de
vormgeving van de nieuwe staatsmythe. In 17 v. Chr. werden de twee zonen van zijn dochter
Julia, Gaius en Lucius, door Augustus geadopteerd. Na zich met het Huis van Aeneas
geïdentificeerd te hebben en beschermeling van Apollo geworden te zijn, was deze adoptie
de derde stap naar een familiemythe. Intussen had Vergilius de Aeneïs geschreven waarin
de gehele geschiedenis van Rome als een door het lot bepaalde heilsgeschiedenis was
voorbestemd. De nieuwe staatsmythe werd het meest omvattend verbeeld in het Forum van
Augustus. Mars had zich tegen de Parthen als een wreker getoond, daarom werden in de aan
hem gewijde tempel op het forum de teruggewonnen veldtekenen bewaard. Forum en tempel
waren ontworpen als representatief centrum van de nieuwe staat. Het mythologische deel
van het beeldprogramma van het Forum van Augustus was de verbinding van twee
mythencycli, die van Troje en de legende van Romulus. Mars was de vader van Romulus en
Remus, Rhea Silvia de moeder. Rhea Silvia stamde uit het geslacht van Aeneas en kon dus
in de familiestamboom van Augustus worden opgenomen. Zo werden Venus en Mars, al was
het met verschillende partners, de stamouders van de Romeinen. Mars garandeert de virtus,
Venus vruchtbaarheid. De familiemythe werd zo het centrale element van de nieuwe
staatsmythe. Een reliëf in Algiers verbeeldt de drie hoofdrolspelers. Waarschijnlijk is in de
tempel van Mars Ultor een soortgelijke voorstelling geweest.

Algiers, beeldengroep Venus Genetrix,
Mars Ultor en Augusteïsche prins (Augustus?)

Forum van Augustus

In de twee grote zij-nissen van de tempel stonden beelden van Aeneas en Romulus tegenover
elkaar. Aeneas, zoon van Venus, werd verbeeld als vluchtend uit het brandende Troje,
Romulus als triomfator. Augustus liet beelden van de meest verdienstelijke leden van zijn
familie naast de Aeneas-groep opstellen, mythe en geschiedenis waren daarmee met elkaar
verbonden. Bij het beeld van Romulus stonden beelden van grote mannen, Romeinen, zoals
Sulla, Pompeius, Lucullus en Drusus. In de familiegalerij van de Iulii ontbrak Caesar: als
god kon hij niet onder sterfelijken worden verbeeld.
Omdat de troonopvolgers Gaius en Lucius vroeg overleden was Augustus uiteindelijk
genoodzaakt om zijn stiefzoon Tiberius als opvolger aan te stellen. De hellenistische wereld
had sinds Alexander de Grote de grote heerser in de figuur van Zeus voorgesteld en niet
geaarzeld dat beeld ook voor Augustus te gebruiken. Het is begrijpelijk dat het in Rome ook
geïntroduceerd werd in de staatsmythe. Op de Gemma Augustea uit ca. 10 na Chr. troont
Augustus als Jupiter naast Roma. Zijn blik is op Tiberius gericht die juist afstapt uit een
wagen die door een Victoria wordt bestuurd. Augustus is het middelpunt, Tiberius is een
16
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bode van de wereldheerser. Dit geldt ook voor Germanicus die op het punt staat te vertrekken
voor een nieuwe strijd. Met de figuur van Oikumene wordt voor het eerst de blik voorbij
Rome op het gehele rijk gericht. De rol van Jupiter werd overgedragen op Tiberius, zoals in
de beroemde Grand Camée de France. Augustus en Tiberius zijn hiermee niet gelijkgesteld
met Jupiter, maar het betreft een allegorische voorstelling voor de heerschappij die als
alomvattend wordt gezien. Augustus vertegenwoordigt de goden op aarde.

Gemma Augustea, ca. 10 na Chr.

Grand Camee de France, ca. 23 na Chr.

De werking van de verbeeldingen van de staatsmythe berustte geheel op de verankering in
rituelen. De beelden van de overwinningsceremonie, de heerserscultus, de keizerlijke
portretkunst, etc. vormden een uniform systeem waarvan de structuur op het einde van de
regeerperiode van Augustus geheel was ontwikkeld.
Het vernieuwingsprogramma van Augustus heeft de politieke weerstand tegen de Griekse
luxuria definitief opgeheven. De cultuur van de saeculum aureum kapselde de ‘gereinigde’
Griekse cultuur in. Daarmee vedwenen de conflicten tussen het publieke en privé leven die
tijdens de late Republiek zo karakteristiek waren geweest. Nadat ook de latere keizers de
Griekse cultuur huldigden, in het geval van Hadrianus en Marcus Aurelius er zelfs
programmatische accenten aan gaven, werden klassieke kunst, literatuur maar vooral een
filosofische levenswijze voor brede lagen van de bevolking onmisbaar voor een hoge
levensstijl.

Laocoöngroep: een beeldmythe
De Laocoöngroep is de belangrijkste verbeelding van de doodstrijd van de Trojaanse priester
Laocoön en zijn twee zoons. Het werk werd reeds door Plinius geprezen. Drie beeldhouwers
uit Rhodos werkten aan de monumentale beeldengroep: Hagesandros, Polydoros en
Athanadoros. De ontstaansdatum is omstreden, mogelijk eind 1e eeuw v. Chr of begin van
de 1e eeuw na Chr. Door sommigen wordt keizer Tiberius genoemd als opdrachtgever.
Vermoedelijk was het origineel een bronzen beeld uit ca. 200 v. Chr., afkomstig uit
Pergamon. Gezien de mythencycli die onder keizer Augustus onderdeel werden van de
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staatsmythe is het plausibel dat het beeld in Rome is gemaakt en onderdeel was van de
verbeelding ervan.
De beeldengroep werd in 1506 niet ver van de Domus Aurea van Nero gevonden en gold in
die periode van de hoogrenaissance als opzienbarend. Michelangelo kreeg de opdracht het
beeld voor de paus te restaureren. Door de latere vondst van een elleboog van het beeld
vonden in de 20e eeuw diverse nieuwe restauraties en aanpassingen plaats. Nog altijd is er
een actuele discussie over de correcte vormen van het beeld.
De beeldengroep had een enorme invloed op de beeldende kunst en kunsttheorie sinds de
renaissance. Lessing, Joachim Winckelmann en Goethe besteedden veel aandacht in hun
werk aan de beeldengroep.

Laocoön-groep

Michelangelo, slaaf

Michelangelo, ignudo

De invloed van de beeldengroep bleef tot in de barokperiode voelbaar. Michelangelo was
zeer onder de indruk van het werk, met name de anatomische uitwerking, en liet zich sterk
bepalen door de figuren bij beelden voor het grafmonument van Julius II en de
plafonddecoraties van de Sixtijnse Kapel.
Niccoló Boldrini maakte een houtsnede van een apenkarikatuur naar een vermoedelijk
ontwerp van Titiaan die geïnspireerd was door de Laocoön groep. De beeldengroep is
eindeloos als motief gebruikt in prenten, schilderijen, beelden en op aardewerk.

Niccoló Boldrini, apenkarikatuur
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Hadrianus en de nieuwe beeldtaal
Bijna 21 jaar lang regeerde Hadrianus van 117 tot 138 over een van de machtigste
wereldrijken. Zijn voorganger Trajanus had weliswaar het rijk zijn grootste omvang
gegeven, maar voor de nieuwe, geadopteerde, keizer stonden nieuwe problemen voor de
deur: rijksgrenzen opnieuw vaststellen, militaire en economische hervormingen. Hij reisde
door het rijk gedurende bijna de helft van zijn regeerperiode. Omdat hij tot een nieuwe elite
met strenge wortels in de provincies behoorde, moest hij als keizer constant zijn legimiteit
bewijzen. Toch wist hij wonderwel het rijk te verenigen en zorgde voor een revival van de
economie in de Griekssprekende rijksdelen. Intussen waren er grote problemen aan de
grenzen: opstand in Mesopotamië, de Parthische druk in het oosten, een joodse opstand in
Cyrenaica. Hij verliet zelfs het zopas door Trajanus veroverde gebied ten noorden van de
Donau. Door middel van diplomatie probeerde hij de grensstreken rustig te houden.
Hadrianus ontwikkelde voor Rome een gigantisch bouwprogramma, juist op het moment
van technologische doorbraken en vernieuwingen in bouwconstructie.
Zijn publieke imago was ook bijzonder: hij was de eerste keizer met een volle baard en een
vol kapsel, ongetwijfeld uitingen van zijn philhellenisme. In zijn officiële beeltenissen liet
hij zich als een krachtig militair zien of als een naakte Mars. In ieder geval telkens een
krachtig signaal als verdediger van de Grieken tegen barbaren, militair en meer mythisch
sophisticated. De bouw van de beroemde Hadrian’s Wall in Noord-Engeland formaliseerde
in eerste instantie bestaande grenzen en veranderde in feite aan de gegeven situatie ter plekke
weinig. De muur was vooral van symbolische betekenis.
Hadrianus was gedreven om zijn familie definitief als de derde keizerdynastie te vestigen.
Ook wilde hij niet in de schaduw staan van zijn voorganger die met zijn bouwoperaties Rome
een metamorfose had gegeven. Een pretentieus bouwprogramma in Rome en daar buiten
was voor hem het beste alternatief om zijn idealen te bereiken. De ‘betonrevolutie’ bij
Romeinse ingenieurs gaf hem de mogelijkheid plannen te maken voor nooit eerder geziene
gebouwen. Hij begreep duidelijk de geweldige impact van architectuur op de publieke
psyche. Tijdens zijn bewind werd Rome een grote bouwput.
Het onder Hadrianus gebouwde Pantheon was de derde tempel in successie, de oudere
gebouwd onder Augustus en Domitianus. Wellicht liet hij de bronzen wijzingsinscriptie van
de tempel van Augustus opnieuw op de gevel aanbrengen om vooral niet met zijn brute
voorganger Domitianus te worden vergeleken.

Pantheon, hypothetische reconstructie interieur
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Alles lijkt erop dat het Pantheon als schrijn diende voor de familie van Augustus met de
beschermgoden, niet heel anders dan in het Forum van Augustus. Pikant gegeven is dat het
Pantheon op precies dezelfde as ligt als het mausoleum van Augustus. Het overdonderende
ruimtevolume van de binnenruimte is het resultaat van een perfecte cilindrische geometrie.
De koepel blijft daarbij het meesterwerk, met een diameter van 43,3 meter. Het Pantheon
was in de tijd van Hadrianus gevuld met beelden van goden en leden van de keizerlijke
familie. Met gebruikmaking van astronomische berekeningen kon de bewegende lichtbaan
uit de oculus gebruikt worden om specifieke beelden op speciale dagen te belichten. De
tempel werd echter door Hadrianus ook gebruikt om hof te houden: publieke audiënties met
Hadrianus als wettige erfgenaam van de meeste capabele heersers, in een bijna cosmologisch
kader.

Tempel van Venus en Roma

De dubbeltempel van Venus en Roma, vlakbij het Colosseum gelegen, was nog grootser in
schaal en een toonbeeld van Griekse architectuur. De tempel was het centrum van een
nieuwe staatsceremonie met betrekking tot de oorsprong van Rome en de bijzondere
prestaties. Hadrianus manifesteerde zich hier als een nieuwe Romulus, de stichter van de
stad. De tempel werd gebouwd op precies de plaats van de vestibule van de verwenste
Domus Aurea van Nero. De tempel had een dubbele cella, een voor het beeld van Venus en
een voor dat van Roma
De bouwpolitiek van Hadrianus beperkte zich niet tot Rome, integendeel. In veel steden
waar hij bij zijn reizen in het oosten kwam, ontstonden veel bouwactiviteiten. Overal in het
rijk werden tempels gebouwd of gerestaureerd, vooral bedoeld om de traditionele religie te
versterken. Dit alles leverde ook welvaart op en tenslotte een culturele eenheid.
Athene moest het nieuwe spirituele centrum van het gerevitaliseerde Griekse oosten worden,
als een bolwerk tegen de barbaarse tegenstanders van Rome. Architectuur speelde een zeer
belangrijke rol bij de realisatie van zijn visie. Athene onderging een nog grotere metamorfose
dan Rome. Zo wilde hij de immense tempel van Zeus Olympios voltooien. Voor de tempel
liet hij een kolossaal chryselephantine beeld van Zeus maken. Andere nieuwe gebouwen
waren het hoofdkwartier van de door hem gestichte bond van Griekse stadstaten Panhellenion-, een bibliotheek, een tempel van Hera, een publieke basilica en zelfs een
geheel nieuw stadsdistrict. Hij investeerde ook in Cyrene en zelfs Italica, de stad van zijn
voorvaderlijke familie.
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In de Tiburtijnse Bergen buiten Rome liet hij de grootst bekende villa in het Romeinse rijk
bouwen. Deze villa Adriana lijkt op een kleine stad. Met de bouw ervan volgde Hadrianus
een lange keizerlijke traditie sinds Augustus, die eerder door sociale conventies en
programmatische conequenties was ingegeven dan door practische overwegingen. Een
nieuw bestuur kon niet om de aanleg en bouw van keizerlijke villa’s heen die het
bestuursmodel van de nieuwe keizer weerspiegelde.
De gebouwen tonen een groots panorama van klassieke architectuur, van traditioneel tot
adembenemend onverwachts. Sommige modellen waren ontleend aan grote
paleiscomplexen zoals de Domus Aurea van Nero en de Domus Augustana van Domitianus,
maar altijd met groot gevoel voor nieuwe bouwkundige experimenten. De villa was een
verzamelplaats voor de elite, waar de kracht van de architectuur imponeerde en inspireerde.
Het moest symbolisch staan voor een krachtige visie op het rijk, met een speelse
monumentaliteit die de grenzeloze creativiteit van de menselijke geest uitstraalt.
Het uitgebreide programma van beeldhouwwerken was een afspiegeling van de keizerlijke
upper-class cultuur en smaak. De beelden waren eclectisch: kopieën van opera nobilia, de
Griekse meesterwerken uit de 5de en 4de eeuw v. Chr. Daarnaast kopieën van Hellenistische
beeldengroepen en Egyptiserende beelden. Uiteraard waren er tussen de vele gebeeldhouwde
portretten die van de keizerlijke familie. Uiteindelijk een compleet cultureel en religieus
pantheon.

Villa Adriana, kopieën karyatiden uit tijd Hadrianus Villa Adriana, duivenmozaïek, naar Sosus

Al vroeg in zijn regeerperiode richtte Hadrianus zijn aandacht op een eigen monumentaal
graf in Rome. Dit was niet louter vanwege zorrgzaamheid over het hiernamaals, maar om
duidelijke politieke redenen. Het mausoleum van Hadrianus vormde de de bekroning van
een prestigieus bouwprogramma dat fysiek en mentaal het ‚landschap’ van Rome had
veranderd, ontworpen om de legitimiteit van Hadrianus’ bewind te tonen en de permanente
aanwezigheid van de nieuwe (Spaanse) elite te vestigen. Het mausoleum was met zijn 50
meter hoogte groter dan het mausoleum van Augustus, lag bovendien op de andere oever
van de Tiber dramatischer. Tegenwoordig zijn sommigen van mening dat de talloze resten
van beelden die het mausoleum decoreerden, meer voor een vergelijking met het mausoleum
van Halicarnassos pleiten, vanwege de rijkdom van het beeldhouwdecor, dan het
eenvoudiger uitgevoerde mausoleum van Augustus.
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Constantijn: goochelaar met beelden
In de ingewikkelde politieke constructie van de Tetrarchie op het einde van de 3de en begin
van de 4de eeuw lukte het Constantijn om zijn positie als caesar (onderkeizer) te verhogen
en zijn medekeizer Maxentius in het westen van het Romeinse Rijk te elimineren en
alleenheerser te worden in 324.
In 311 begon Constantijn vanuit zijn indrukwekkende residentie te Trier militaire expedities
tegen zijn medekeizer Maxentius die in Rome resideerde. Het kwam tot een confrontatie bij
de Milvische brug in 312, waarbij Maxentius werd gedood en Constantijn keizer werd van
het West Romeinse Rijk. In 315 werd bij het begin van zijn 10-jarige regeringsjubileum de
Boog van Constantijn ingewijd, in hetzelfde jaar dat Lactantius als eerste melding maakte
van een droom waarin Constantijn werd gemaand om het hemels teken van God, X of , op
de schilden te laten aanbrengen. Daarmee werd het succes toegeschreven aan de hulp van de
God van de christenen. Of het Christusmonogram daadwerkelijk in de nacht voor de slag
bij de Milvische brug op de schilden aangebracht is, is van ondergeschikte betekenis.
Bepalend is dat Constantijn zijn overwinning op Maxentius met het teken van het
Christogram wilde verbinden.

Penning Constantijn met chi-rho, 315
Constantijn als zonnekoning

Tabula Peutingeriana,

Op een reliëf op de Boog van Constantijn blijkt dat de nieuwe machthebber zijn overwinning
in 312 aan Sol/Helios te danken zou hebben. Op de Zuil van Constantijn in Constantinopel
stond een beeld van de keizer als zonnegod. Waarschijnlijk was de opstelling van zijn graf
temidden van 12 symbolische graven in de Apostelkerk ook voor twee interpretaties vatbaar:
12 als getal van de apostelen maar ook van de zodiac. In tegenstelling tot wat vaak wordt
beweerd, is in de religieuze overtuiging Christus niet in de plaats gekomen van Sol, maar
behield Constantijn tot aan zijn dood de dubbele optie: Christus en Sol.
De zonnecultus was sowieso populair in de Romeinse keizertijd, een cultus die een nieuwe
‘meer spirituele’ vorm van religiositeit uitdrukte. Sinds de tijd van Septimius Severus
werden vormen van zonnecultus wijd verbreid. De 3e eeuwse keizer Elagabalus was
hogepriester van de zonnegod Elagabal in Emesa (Homs). Deze godheid werd aanvankelijk
alleen in Homs vereerd. De cultus werd vanaf de 2e eeuw verspreid en de godheid werd in
de 3e eeuw in het Romeinse pantheon geïntroduceerd en daarin gelijkgesteld aan de
Romeinse zonnegod met Sol Invictus. In de grote Elagabal-tempel in Rome werd de god
vertegenwoordigd door een grote meteoriet. De cultussen van Apollo en Mithras werden
gelijkgesteld met die van Sol Invictus. Al lang voor de tijd van Constantijn namen christenen
aan deze religieuze stroming deel, de Bijbel zélf gaf voldoende aanknopingspunten. Vroege
theologen maakten een vergelijking van Christus met Sol Invictus, in een mausoleum onder
St. Pieter wordt Christus-Helios afgebeeld.
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Tussen 318 en 325 liet Constantijn talloze munten uitgeven die in de beeltenissen naar Sol
Invictus verwezen. In feite was hij al in 310 begonnen met de uitgifte van munten met Sol
Invictus als fundering van zijn aanspraak op de suprematie. In de munten vanaf 318 wordt
Sol Invictus als goddelijke comes (gezel) voorgesteld die de keizer bekranst of hem de
victoriola geeft als symbool van de legitieme wereldheerschappij. Houding en
lichaamsdetails van keizer en god zijn op de munten zelfs zeer verwant. Op den duur
verdween Sol Invictus geleidelijk aan op de voorstellingen van munten en werden de
beeldenaars van de keizer steeds vaker voorzien van de attributen van zijn voormalige
beschermgod. Tot in 326 werd de keizer op munten afgebeeld met een stralenkroon en
uiteindelijk met nimbus. Voor aanhangers van de zonnecultus kon het een intensivering van
de cultus betekenen, terwijl de enkele voorstelling van de keizer zonder heidense
betekenissen voor de christenen acceptabel werd. Daar kan een verdere kerstening van de
keizerlijke representatie extra toe hebben bijgedragen. Vanaf 324 kon Constantijn zich weer
sinds 40 jaar keizer van het Imperium Romanum noemen. De zonnecultus werd van een
militaire context meer en meer verschoven naar een burgerlijke, en wel die van een gouden
tijd en voorspoed voor het rijk. Constantijn wordt nu als het licht beschouwd, ‘het gouden
licht van Rome’, ‘licht van de wereld’, ‘Sol’. Na de dood van Constantijn lieten zijn zoon
zelfs munten slaan met afbeeldingen van de apotheose van hun overleden vader in een
zonnewagen. Hij wordt op die afbeeldingen door een goddelijke hand ontvangen!!

Constantijn, apotheose als Sol Invictus

Ss. Pietro e Marcellino en mausoleum Helena

De bouw en inrichting van veel vroegchristelijke kerken in Rome lijkt een hoogtepunt
gekend te hebben in de periode na 324. Constantijn had zijn graf gepland bij de Ss. Pietro e
Marcellino basilika, maar wijzigde zijn plannen en werd in Constantinopel begraven. Het
voor hem bestemde mausoleum in Rome werd gebruikt voor het graf van zijn moeder
Helena. De dochter van Constantijn, Constantia, werd bijgezet in een groot mausoleum bij
de grafkerk van Agnes. Altijd zijn deze graven beschouwd als depositio ad sanctos. Tegen
het licht van de beeldpolitiek van Constantijn lijkt het meer voor de hand te liggen dat niet
de graven van de martelaren het belangrijkste argument waren voor de aanleg ervan boven
catacomben, maar dat de graven van de keizerlijke familie zélf een eigen representatie eisten
binnen de context van christelijke dodencultuspraktijken. De aanspraak van de keizer
berustte niet meer op de posthume verheffing onder de goden, maar werd als een inclusieve
eigenschap van de keizer gezien. Goddelijkheid werd gezien als een eigenschap van de
keizer die uit eigen persoon aanspraak maakte als god beschouwd te worden, als divus. Met
de Constantijnse mausolea werd de traditionele scheiding tussen graf en plaats voor de
keizercultus opgeheven, mogelijk gemaakt door de integratie van de keizercultus en
christelijke dodencultus die een indrukwekkende expositie van het keizerschap mogelijk
maakte. Constantijn ging uiteindelijk nog een stap verder door zijn graf het middelpunt te
maken van de Apostelkerk in Constantinopel.
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De macht van iconografische beelden: kruis, troon
Het kruis is door de eeuwen heen gebruikt als een krachtig symbool in tal van culturen, van
de prehistorie tot heden. Het Latijnse woord crux verwijst naar de galg die gebruikt werd
voor terechtstellingen. Het Griekse equivalent voor het Latijnse crux is σταυρός stauros.
Reeds in de Steentijd werd het kruis als voorstelling gebruikt, mogelijk verwijzend naar
astronomische of cosmologische symboliek, zoals de vier elementen of de kardinale punten.
In de Bronstijd komt de kruisvorm vaak voor en verwijst naar de zonnecultus. Toch kent de
christelijke cultuur de grootste verbreiding en variatie van kruisvormen, met name in de
middeleeuwen.
Er bestaan niet veel christelijke voorstellingen van kruisen in de 2de eeuw, wellicht omdat
het te zeer verbonden was met pijnlijke executies, maar het symbool was toen al wél
verbonden met de christelijke wereld, getuige enkele teksten van o.a. Tertullianus. De vroege
christenen gebruikten in woord en gebaar de T-vorm als kruisteken, het Latijnse of Griekse
kruis verscheen pas op het einde van de oudheid. Het kruis werd pas onder keizer Constantijn
de Grote als algemeen symbool van het christendom ingevoerd, ongeveer tegelijkertijd met
de afschaffing ervan als executiewerktuig. Volgens de overlevering zou de moeder van
Constantijn, de Heilige Helena, omstreeks het jaar 324 een pelgrimstocht naar Jeruzalem
hebben gemaakt en daar opgravingen hebben laten doen, waarbij het Heilig Kruis ontdekt
zou zijn. Delen van het kruis werden door Helena geschonken aan kerken in Constantinopel
en Rome; een deel bleef in Jeruzalem. Wellicht heeft de invloed van het Egyptische
hiëroglyph-teken ankh (=leven) daar veel aan bijgedragen. Het Feest van de Verheffing
van het Kruis op 14 september is een nog altijd belangrijke kerkelijke feestdag in de
Orthodoxe Kerk. Het herinnert aan de wijding van de kerk die gebouwd werd door
Constantijn op de plaats waar Helena in 326 in Jeruzalem het Ware Kruis had gevonden.

Alexamenos graffito

Verheffing Kruis

Chrismon

In het christendom symboliseert het kruis vooral de overwinning van Jezus over de dood,
omdat hij na drie dagen verrees uit het graf. Christenen geloven dat Christus door te sterven
aan het kruis Gods straf voor de zonden van de mensen op zich genomen heeft en daardoor
de weg naar de hemel geëffend heeft. Het kruis symboliseert lijden, verzoening en
verlossing. Voor sommigen is het Latijnse kruis het symbool van het militante christendom.
Aan dat beeld zijn vooral de middeleeuwse kruisvaarders debet, die hun kleding markeerden
met grote witte of rode kruisen en daarna ten strijde trokken tegen de in hun ogen onwaardige
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belagers van Jeruzalem en het Heilige Land. Ze maakten daarbij nauwelijks onderscheid
tussen joden, moslims en orthodoxe christenen.
Als gevolg van de kruistochten - en met name de Vierde Kruistocht (1202-1204) waarbij
Constantinopel werd geplunderd - raakten relikwieën van het vermeende kruis van Jezus
door heel Europa verspreid. In de 16de eeuw waren er zoveel kruisrelieken dat Erasmus zou
gezegd hebben dat er genoeg van was om een schip te bouwen.
Nog voor Jacobus de Voragine zijn Legenda Aurea optekende in de 13de eeuw, werd al
regelmatig het kruis met Christus afgebeeld als boom, levensboom. Deze voorstelling is
ontstaan door de gedachte dat het kruishout van Christus’ kruis gemaakt zou zijn van de
Levensboom en het kwaad (lees ook: Zondeval in het Paradijs) ongedaan maakte.
Khatchkars in Armenië hebben ook vaak bladmotieven aan de kruisarmen en een verwijzing
naar Golgotha.

Kruis als boom

Keltisch kruis

Armeense khatchkars

Het aantal kruisemblemen is in de loop van de tijd in de christelijke wereld enorm
toegenomen en vertoont een grote variatie. Grieks kruis met armen van gelijke lengte;
Latijnse kruis met langere verticale arm; Byzantijnse kruis met breder uitlopende armen;
patriarchale kruis met met een kortere en langere dwarsarm; pauselijk kruis met drie
dwarsarmen bovenaan; Tau-Rho kruis; Chi-Rho kruis; Jeruzalem kruis met gelijke armen
en een klein kruis op elke hoek; Andreas kruis met diagonale kruisarmen; Keltisch kruis met
cirkel tussen de armen; Maltezerkruis met acht punten in V-vormen; Russisch kruis met drie
dwarsarmen waarvan de onderste schuin.
Het woord troon is afkomstig van het Griekse θρόνος (thronos). In de vroeg Griekse wereld
was Διὸς θρόνους ( Dios thronous) een begrip voor de ‘steun van de hemel’, de axis mundi.
Toen Zeus een antropomorfe godheid werd gold deze als ‘zetel van Zeus’. In het oude
Griekenkand was een ‘thronos’een gewoon type stoel met een voetenbank, een statusobject
maar zonder een verband met macht. De Achaeërs plaatsten volgens Homerus extra lege
tronen in de koninklijke paleizen en tempels zodat de goden konden zitten wanneer zij dat
wensten. De Romeinen hadden twee types van een troon, een voor de keizer en een voor de
godin Roma; de beelden van hen werden op de troon geplaatst.
Vaak is de troon verbonden met een filosofische of religieuze ideologie, en verbindt vorst
en onderdanen maar ook vorst en zijn voorgangers. Bisschoppen of abten maken gebruik
van een cathedra, wat ze de autoriteit gaf om het geloof uit te leggen. In veel monotheïstische
en polytheïstische religies zit of staat het beeld van de godheid op een troon. In sommige
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culturen zoals de Assyrische of de Chinese was de status van de koning of keizer zo hoog
dat hij niet met zijn voeten op de grond mocht komen en de troon dan ook altijd werd
meegedragen. Dat gebeurde ook als de koning te paard. zat. In de Bijbel is vaak sprake van
de troon van het koninkrijk Israel, vaak genoemd ‘de troon van David’ of de ‘troon van
Salomon’. Ook is vaak sprake van de ‘troon van God’.

Troon van Zeus

Eunuchen dragen troon van Sargon II

In de christelijke wereld speelt het begrip ‘troon’ een grote rol. In het Boek Openbaring van
Johannes is sprake van de troon van Christus omgeven door vier serafijnen. De 24 oudsten
zitten aan weerszijden op tronen. Jezus beloofde de apostelen dat zij zouden zitten op ‘ twaalf
tronen’, de twaalf stammen van Israël oordelend. Wanneer Paulus het begrip ‘troon’
gebruikte bedoelde hij wellicht een rangorde van engelen. Thomas van Aquino werkte dit
concept uit waarbij de tronen de goddelijke rechtspraak moesten uitvoeren. In de
middeleeuwen werd de Troon van Salomon verbonden met de Maagd Maria die beschreven
werd als de troon waarop Jezus zat. Het ivoor van de troon van Salomon werd geïnterpreteerd
als het symbool van zuiverheid, het god stond voor goddelijkheid en de zes treden van de
troon stonden voor de zes deugden. De term ‘troon’ wordt vaak gebruikt met betrekking tot
patriarchen om hun geestelijk gezag uit te drukken.

Straatsburg, Troon van Salomon

cathedra Petri

Pauwentroon, Agra

De cathedra van de paus staat in S. Giovanni in Laterano, in de Sint Pieter staat geen
permanente cathedra. In het verleden werd de paus gedragen in een troon, de sedia gestatoria.
Vóör 1978 zat elke kardinaal bij het conclaaf in de Sixtijnse kapel op een troon onder een
baldakijn.
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In oorsprong was de sella curulis een van de regalia van de koningen van Rome. Het betrof
een kostbaar versierde vouwstoel zonder arm- en rugleuning. Tijdens de Republiek mochten
de senatoren deze troon gebruiken in de Curia. In de keizertijd werd het toegekend aan de
keizer, de princeps. Soms werd een sella curulis geschonken aan een buitenlandse vorst. Na
de val van het Romeinse rijk bleven in de vroege middeleeuwen koningen, zoals die van de
Merovingers, dit type troon gebruiken.
Een van de meest indrukwekkende tronen is die van de tsaar Ivan IV. De troon is gedecoreerd
met voorstellingen in ivoor. Bijzonder zijn de voorstellingen uit de Bijbelse verhalen over
koning David die werd beschouwd als het ideaal voor christelijke monarchen. Op den duur
werden tronen in paren gemaakt, voor de koning en koningin.
De drakentroon van de keizer van China is een begrip. Omdat de draak het embleem van de
goddelijke keizerlijke macht was kreeg de troon de naam van de draak. Overdrachtelijk staat
de ‘drakentroon’ ook voor het staatshoofd en de monarchie zelf.

Ivoren troon van Ivan IV

Troon Tutanchamon

Drakentroon Chinese keizer

De macht van het universeel allegorisme in de hoge middeleeuwen
In de middeleeuwen werden alle vormen van beeldende kunst opgevat als onderricht,
bepaald door de Kerk en theologen. Alles wat de Kerk nuttig en noodzakelijk vond voor de
mensen, of het nu de schepping was, de dogma’s van de religie, de voorbeelden van de
heiligen of de verscheidenheid van kennis, alles werd verbeeld. Het beeld werd bepalend,
om niet te zeggen dwingend. De wereld werd gezien als een spiegel van de hemel, maar geen
perfecte. De Val van de Mens had van de wereld een imperfecte gemaakt, het bepaalde hoe
de mens in de middeleeuwen werd geleerd om naar de wereld te kijken en naar zichzelf. De
christelijke boodschap was om deze wereld te ontkennen en de geestelijke wereld te proberen
te bereiken. Mensen kunnen dat niet alleen bereiken en hebben de hulp van God nodig via
de Kerk. Dit creëerde een serie van tweedelingen die met elkaar verbonden waren:
hemel/hel; heilig/profaan; geestelijk/ fysisch; goed/kwaad; waarheid/ leugen; uitverkoren/
verdoemd; ziel/ lichaam. Het individu werd beschouwd als een ‘homo viator’of wandelaar
in deze wereld die constant op zoek is naar het ware thuis. Omdat men meende dat de macht
van de heerser kwam, vorst én Kerk, was het de verantwoordelijkheid en plicht van alle
christenen om gehoorzaam te zijn aan de macht van de Kerk. Een daad tegen de aardse
vertegenwoordiging van God werd beschouwd als een daad tegen God zélf.
De grote stadskerken en kathedralen zijn welhaast symbolisch voor de middeleeuwen: hun
beelden, schilderingen, glasramen en aankleding geven een bijna complete samenvatting van
deze denkwijze. Het volk Gods leerde via de beeldtaal bijna alles wat zij moesten weten van
de Kerk. Vanaf de 12de eeuw ontwikkelde zich daarom in de christelijke maatschappij een
27

©Posterheide Brabant, Helmond

universeel allegorisme: de hele wereld en alles wat gebeurt zou een christelijke betekenis
hebben, en was dus op te vatten als een straf van God, een beloning van God, een test door
God, een zonde tegenover God enzovoorts. Objecten werden uitgelegd als een afspiegeling
van het christendom en uit gebeurtenissen viel altijd een les betreffende de christelijke
moraal te leren. Encyclopedische werken zijn van dit allegorisme doordrenkt en ook de
talloze Spiegels (Speculae) die werden geschreven staan bol van dergelijk allegorisme. Deze
bieden derhalve een handleiding om kunst uit die tijd te verklaren. Bijvoorbeeld de Legenda
Aurea van Jacobus de Voragine (1264), een bundel van heiligenlevens, diende de mens tot
voorbeeld. Ook beschrijvingen van deugden en ondeugden waren tijdens de gehele
middeleeuwen zeer populair, de Psychomachia van Prudentius (348-406) was eeuwenlang
populair: er zijn nu nog meer dan 300 manuscripten van bewaard. In die tekst werd steeds
de strijd tussen een deugd en een ondeugd beschreven, bijvoorbeeld geloof tegenover
idolatrie, hoop tegenover wanhoop, naastenliefde tegenover hoogmoed enzovoorts,
bijgestaan door ondersteunende deugden en ondeugden. Hierbij werden ook vaak
afbeeldingen gevoegd, die moraliserend werkten. Deugden werden mooi, kalm en krachtig
weergegeven, ondeugden als lelijk en wild, vaak met een woeste haardos.

Wellust, 13de eeuw

Amiens, Avaritia, 13de eeuw

Alle beeldtaal kwam voort uit een wijze van denken die gericht was op het onderbrengen
van alle kennis in een overzichtelijk systeem, met God in het middelpunt. Het denken dat
gericht is op een synthetische weergave vond zijn oorsprong in de scholastiek. Deze vorm
van wetenschapsbeoefening viel samen met de opkomst van de universiteiten. De conflicten
tussen rede en geloof en tussen theologie en andere wetenschap speelden in de scholastiek
een grote rol. De vroege scholastici gingen ervan uit dat de hele zichtbare en voelbare wereld
haar basis vond in God en dat zowel de dingen als de ideeën uiteindelijk weer op hem gericht
waren. Ingewikkeld was de grote kennisverschaffing, met name die van Aristoteles, via de
Arabische wereld terwijl de verhoudingen met die wereld door de Kruistochten zeer werden
verstoord. De spectaculaire groei van de pelgrimages bevorderde op zijn beurt echter weer
de ideeën via de beeldtaal in kloosters en kerken. Voor velen werd mystiek een nieuwe,
oorspronkelijke, zienswijze op het geloof.
In de middeleeuwen bestond een grote voorkeur voor ordening. Vormen van beeldtaal
werden geordend zoals ook de dogma’s geordend waren, of de menselijke kennis en de
maatschappij. Daarom werd de representatie van heilige onderwerpen een wetenschap met
principes, bepaald voor het individu en nooit met de mogelijkheid tot individuele fantasie.
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De verbeelding werd bepaald door de Kerk. Beeldende kunst was een heilig schrift waarvan
elke kunstenaar de elementen moest leren. Hij moest weten dat een ronde nimbus achter het
hoofd van een persoon voor heiligheid stond, maar de nimbus met een kruis voor
goddelijkheid. Hij moest weten dat blote voeten een van de kenmerken was waaraan men
God, de engelen, Jezus en de apostelen herkende. Voorstellingen van kleine kinderen in het
kleed van Abraham, naakt en zonder sexe, duidden op het toekomstig leven, de eeuwige rust.
Wanneer een engel werd voorgesteld tussen de kantelen van stadsmuren duidde dat op het
Hemels Jeruzalem.
Een tweede karakteristiek van de middeleeuwse beeldtaal is de gehoorzaamheid aan de
regels van een soort heilige meetkunde. Plaats, ordonnantie, symmetrie en aantal zijn van
buitengewone betekenis. Zo is de gehele kerk gericht naar het oosten of westen. Kardinale
punten hebben hun betekenis: het koude en donkere noorden staat voor het Oude Testament,
het warme zuiden voor het Nieuwe Testament, het westen met zijn ondergaande zon voor
het Laatste Oordeel en het oosten voor de plaats waar op de equinox de zon precies opkomt.
Symmetrie had altijd de voorkeur, zoals bijvoorbeeld de vier belangrijkste profeten naast of
onder de vier evangelisten. Door de eindeloze hoeveelheid aan soorten verbeeldingtheologisch, moralistisch of historisch- was een intelligente ordening noodzakelijk waardoor
het beeldverhaal leesbaar en begrijpelijk werd voor de massa.

Chartres, kathedraal, Jeremiah en Lucas

Tweepuntige mijter

Honorius van Autun verklaarde waarom de ziel zich na 46 dagen na de conceptie met het
lichaam verenigde. Hij nam de naam van Adam en bepaalde de letters van de naam op de
plaats ervan in het Griekse alfabet: 1, 4,1,40 = 46. Het getal 46 is het moment waarop het
menselijk wezen is gevormd,. Volgens hem stonden de cijfers ook voor de vier kardinale
assen (anatool, dysis, arktos en mesembria). Het was ook het aantal jaren dat nodig was
geweest om de tempel in Jeruzalem te bouwen.
Een derde karakteristiek is die van symbolische taal. De kunstenaar imiteert God die een
diepere betekenis heeft gelegd onder de Schrift en die wil dat de natuur zelf onderricht. Zo
is het kazuifel van de priester het symbool van liefdadigheid omdat het over alle kleding
gedragen wordt. Liefdadigheid is boven elke wet verheven en zélf de hoogste wet. De
tweepuntige mijter van de bisschop symboliseert de kennis die hij moet hebben van zowel
het Oude als het Nieuwe Testament.
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Hoe kan men beter invloed uitoefenen op geest en ideeënwereld van gewone mensen dan
door te appeleren aan de moraal. In de middeleeuwen werd de deugd hoger geacht dan kennis
en kunst, deugd gold als het sublieme hoogtepunt van de wereld. Wellicht zijn daarom de
verbeeldingen ervan bij kerken en kathedralen meestal op ooghoogte afgebeeld, zodanig dat
zij opgemerkt worden. De strijd tussen deugd en ondeugd, goed en kwaad, werd vaak
afgebeeld als een gevecht zoals onze wereld er vol van is, staand voor een innerlijke strijd,
een psychomachie. Geloof met ontblote borst tegen idolatrie; Kuisheid die de vlam van de
toorts van Libido uitdooft en vervolgens Libido met het zwaard doodt; Geduld die de aanval
van Drift afwacht; Trots op een paard die door Nederigheid wordt gedood; Lust die door
Soberheid wordt verslagen; Hebzucht die het onderspit delft tegen Liefde;

Prudendius, Libido en Kuisheid

Hortus Deliciarum, trap van de deugd

In de 12de eeuw begon met de strijd tussen deugden en ondeugden af te beelden als een
Ladder van Deugd die aarde en hemel verbindt. Het aantal deugden is dan gegroeid tot maar
liefst 15. Daarmee werd een wereld van allegorieën een wereld van mensen in het verhaal.
Nog dichter bij de mensenwereld zijn de illustraties in Somme le Roi, een 13de eeuws
manuscript voor Philips de Stoute. Alle ondeugden ontstaan hier uit de liefde voor zichzelf,
de deugden daarentegen uit het vergeten van zichzelf

Somme le Roi, Kuisheid en Lust
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Metz, Hebzucht

Giotto, Afgunst
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