
   

Inleiding van de iconografie. 
 

1. Wat is de iconografie? 
Wanneer je een kunstwerk ziet komen er meerdere vragen in je op, waaronder “wie heeft het 
gemaakt” en “wat stelt dit kunstwerk voor, wat is het onderwerp?”. Deze vragen houden de 
iconografie bezig. Iconografie betekent letterlijk Beeldbeschrijving. De iconograaf is 
hoofdzakelijk in andere aspecten van een kunstwerk geïnteresseerd, het eerste en misschien het 
belangrijkste doel van een iconograaf is het onderwerp bepalen, de diepere betekenis vinden, 
het tweede doel is het vinden van directe en indirecte bronnen en het bestuderen van bepaalde 
onderwerpen en hun ontwikkelingen. 
 
Er zijn drie stadia in een iconografisch onderzoek, als eerste de Pre iconografische beschrijving, 
tweede de iconografische beschrijving en als derde de iconografische interpretatie. 
Fase 1: Een exacte opsomming maken met wat er allemaal in het kunstwerk te zien is. Dit is 
belangrijk want dit is de basis voor de stappen die nog gaan volgen. Let hierbij ook goed op de 
kleine details en kleuren. Deze kunnen nog een belangrijke rol krijgen. 
Fase 2: Het vaststellen van het onderwerp van een kunstwerk. Een onderwerp is meestal door 
meerdere kunstenaars uitgebeeld, hierbij kan je verwijzen naar andere werken. Ook identificeer 
je alle personen en figuren in het beeld. Tijdens dit onderzoek kan je gebruik maken van beelden 
die de kunstenaar beïnvloed hebben. 
Fase 3: Hierbij is het belangrijkste om een antwoord te krijgen op de vraag “Heeft een 
voorstelling een diepere betekenis waarvan we mogen aannemen dat de kunstenaar die expliciet 
heeft bedoeld?”.  Hierbij ga je kijken wat voor betekenis ‘verborgen’ of een abstract karakter. 
Door de bronnen van de kunstenaar te bestuderen is het antwoord vaak al te vinden. Door er 
vergelijkbare werken bij te halen en logisch en creatief te denken kan je vaak de juiste conclusie 
trekken. 
 
Iconologie. 
Er is eigenlijk ook nog een 4e fase, hierbij wordt onderzocht welke niet-kunsthistorische en 
maatschappelijke ontwikkelingen de kunstenaar heeft beïnvloed, en hoe dat is verwerkt in het 
kunstwerk. Hierbij kunnen cultuur en kunsthistorici elkaar bij helpen om zo tot het beste 
eindresultaat te komen. 
 
Het schema van Panofsky. 
Het traditionele schema van drie fase werd ontwikkeld door de bekende kunsthistoricus Erwin 
Panofsky, hierbij komen de eerste en tweede fase overeen met de voorgaande uitleg. In de derde 
fase maakte hij geen onderscheid tussen wat is de secundaire of diepere betekenis van een 
voorstelling en waarom is een bepaald kunstwerk gemaakt.  
Vaak worden de woorden iconografie en iconologie verkeerd begrepen. Om verwarring te 
voorkomen iconografie ‘beeldbeschrijving’ en iconologie ‘beeldverklaring’. Iconografie is geen 
allesomvattende methode voor de benadering of bestudering van kunstwerken maar een 
studiegebied binnen de kunstgeschiedenis.  
 
De iconografie in vogelvlucht. 
De eerste sporen van de iconografie komen uit de Griekse literatuur. Giovanni Pietro Bellori is de 
eerste echte iconograaf geweest. De iconografie heeft zich voornamelijk ontwikkeld in het 
negentiende-eeuwse Frankrijk. Begin van de vorige eeuw ontwikkelde Ady Warburg een nieuwe 
benadering van de iconografie. Erwin Panofsky was de belangrijkste wetenschapper op het 
gebied van de iconografie en de iconologie, en ontwierp een schema een nieuw 
onderzoeksmethode. Het ICONCLASS-systeem is erop gericht de iconografie een stevige 
wetenschappelijke basis te genen in de vorm van een systematische classificatie. 
 

 



   

Semiologie. 
Een andere benadering ten opzichte van onderwerpen in de kunst, tekenleer, of leer der tekens. 
Taal, geluid, kleur, reuk, symbolen en kunstwerken vallen onder het begrip teken. Deze 
benadering is te gebruiken voor alle studierichtingen. Iconografie en iconologie blijven in de 
nabije toekomst belangrijk voor de theoretische semiologie. 
 

2. De personificatie 
Om een menselijk figuur te schilderen huur je een model, om een landschap te tekenen zoek je 
een mooi vergezicht. Ook kan je wanneer je een bepaalde scene of bepaald ontwerp wilt 
schilderen gebruik maken van bronnen en hier inspiratie uithalen. Maar er bestaan ook dingen 
die niet uit de realiteit overgenomen kunnen worden; abstracta, dingen die niet concreet en niet 
zichtbaar zijn. De kunstenaar wil abstracta zichtbaar maken, hier werden symbolen en 
personificaties voor gebruikt. Een personificatie kunnen we definiëren als een menselijke of 
antropomorfe figuur die een abstract begrip verbeeld.  
Personificaties kunnen gekleed zijn of niet en hebben meestal voorwerpen om zich heen die een 
bepaald betekenis hebben, dit wil iets zeggen over karaktereigenschappen. Door de oude 
Grieken ontstond er een soort vermenging van godheid en personificatie. De Grieken kenden ook 
verschillende personificaties van meer concrete dingen, meestal uit de natuur: rivieren, bergen, 
de maan, enzovoort. Zij zagen ze als natuurfenomenen en levende dingen. Romeinen hebben 
vele goden van de Grieken overgenomen, vroeg Christelijke kunstenaars beelden geen Romeinse 
goden af ze namen eigenlijk alleen het personificatie-aspect over.  
Voornamelijk kwamen in de literaire werken de personificaties voor, deze zijn heel belangrijk. 
Ze vormen een traditie en zijn gebaseerd op de renaissance. Personificaties zijn vaak niet 
individueel herkenbaar, ze verloren hun persoonlijke herkenbaarheid.  
 
Giovanni Boccaccio publiceerde de Genealogia Deorum, dit mythologische handboek bleef twee 
eeuwen lang populair. Maar Boccaccio`s werk bleek weinig invloed op de beeldende kunst the 
hebben gehad.  Hij gebruikte nauwelijks of geen klassieke kunstwerken als bron voor zijn 
handboek. 
Vincenzo Cartari zijn La imagini colla sposizione degli dei degli anticht was misschien wel het 
meest populaire mythologie handboek, ook het handboek Mythologiae sive explications 
fabularum van Natale Conti is belangrijk voor de kunstenaars. Hierin kregen vele van de 
gepersonifieerde abstracte begrippen hun oorspronkelijke uiterlijk van klassieke goeden terug. 
 
Ripa`s Iconologia. 
In zijn vrijetijd studeerde en schreef Cesare Ripa een van de belangrijkste boeken Iconologia 
voor kunstenaars ooit geschreven. Het was een reisgids van abstracte begrippen, hiervan bracht 
hij meerdere edities uit en werden in meerdere landen gepubliceerd. Hij is hier zijn hele leven 
mee bezig geweest. Hierin staan meer dan 1250 personificaties op alfabetische volgorde. Hij 
verteld niet alleen precies hoe een grafische literatuur, waaruit hij veel personificaties heeft 
overgenomen. Ook de beeldende kunsten waren een belangrijke bron, hierin staan niet alleen 
fresco`s maar ook schilderijen, klassieke beeldhouwwerken, munten enzovoort. Helaas heeft 
Ripa zelf ook personificaties bedacht maar is er niet duidelijk welke dat zijn. Om raadsels te 
voorkomen adviseerde Ripa om bij onbekende personificaties de namen toe te voegen. Er 
bestaan vele voorbeelden van het gebruik van Ripa`s werk in de zeventiende en achttiende 
eeuw. In de negentiende en twintigste eeuw vinden we personificaties vooral terug in 
monumenten in de decoratie, maar ook in munten en penningen. 
 
  



   

3. Personificaties in actie: de allegorie. 
Personificaties zijn zelden in handelingen en activiteiten betrokken. Meestal worden ze gebruikt 
in een allegorie, dit is in de beeldende kunst een voorstelling waarin een personificatie wordt 
gebruikt in combinatie met een of meer andere personificaties. Wanneer het geen allegorie is 
dan is het een normale personificatie waarin hij het enige belangrijke figuur is. In een aantal 
gevallen is hiervan de grens moeilijk te trekken. Hierbinnen zijn twee belangrijke hoofdgroepen, 
de eerste is de zuivere allegorie en de tweede de niet zuivere allegorie. In het eerste geval zijn 
het een combinatie van meerdere personificaties in een handeling of activiteit, hierbij wordt 
vaak een abstracte gebeurtenis voorgesteld. Een speciaal type zuivere allegorie is wanneer ze 
zonder een bepaalde handeling op een stad of land plaats vinden, hierbij is de stad een allegorie.  
De tweede belangrijke soort allegorie is de niet zuivere allegorie dit zijn meerdere 
personificaties gecombineerd met andere personen en hoofdfiguren die op zich geen 
personificaties zijn, dit kunnen alle mogelijke figuren zijn. De allegorie op een persoon of familie 
is hier een belangrijk voorbeeld van, hierbij is vaak een vorst of geleerde op afgebeeld omringd 
door personificaties die verwijzen naar zijn karaktereigenschappen.  
 
Een andere vorm van allegorie zijn allegorieën op historische gebeurtenissen deze komen 
minder vaak voor. Hierbij komen ook mythologische figuren voor, deze zien we vaak in kerken 
en paleizen. Wanneer losse kunstwerken een grote allegorie vormen worden ze een allegorisch 
program genoemd. Een program is meestal eigenlijk een tekst geschreven door een geleerde, 
hierin worden de betekenissen van de personificaties en hun relaties tot elkaar verklaard. De 
geschiedenis van de allegorie is vrijwel gelijk aan die van de personificatie, en dat is logisch want 
de een is gebaseerd op de ander. In de achttiende eeuw verloor de allegorie veel aan geest en 
originaliteit, maar de echte ondergang kwam pas aan het begin van de negentiende eeuw. Hier 
werd erg getwijfeld aan de bruikbaarheid van de allegorie als expressiemogelijkheid. Om de 
allegorie van de ondergang te redden schreef J.J. Winckelmann een soort moderne iconologia. 
Maar de allegorieën worden nog zelden gebruikt. 
 

4. Symbolen, attributen en symbolische voorstellingen. 
Het begrip symbool wordt door iedereen anders ingevuld, maar de betekenis hiervan is een 
voorwerp, plant, dier of ander teken waarvan in een bepaalde context een betekenis is 
toegevoegd. Een categorie onder de symbolen, zijn symbolen die staan voor bepaalde personen 
of figuren. Deze symbolen vinden we in de kunst van alle tijdperken, hierbij kan het zelfde 
symbool weer een andere betekenis hebben. De betekenis van een symbool hangt ook af van de 
context, de tijd en de plaats waarin het is gebruikt. 
 
Attributen. 
Attributen zijn een bijzonder soort symbool, dit zijn voorwerpen die op een bepaalde manier 
met een persoon of personificatie verbonden zijn. Ze helpen te identificeren en vertellen wat 
over de figuur waar ze bij horen. Attributen op personificaties hebben meestal betrekking op 
karakter eigenschappen. We kunnen ze indelen in twee groepen, de individuele attributen 
(horen bij een bepaald persoon)en de algemene attributen (horen bij een bepaalde groep). 
Algemene attributen kunnen helpen iemand te identificeren waarbij kleding een belangrijke rol 
kan spelen. De individuele attributen maken duidelijk wie er is afgebeeld. Attributen worden nu 
zeer belangrijk, heilige krijgen hierdoor weer hun oorspronkelijke uiterlijk. 
 
Symbolische voorstelling. 
Een symbolische voorstelling is een niet-allegorische en niet verhalende voorstelling waarin een 
of meerdere symbolen de belangrijkste rol spelen. In een verhalende voorstelling is het niet 
duidelijk of er een diepere betekenis in aanwezig is of niet. Stillevens die een diepere betekenis 
hebben zijn hier een goed voorbeeld van. De diepere betekenis is meestal aanwezig in 
voorwerpen die deel uitmaken van het dagelijks leven. 
Emblemen en hun oorsprong. 



   

Een embleem bestaat bijna altijd uit drie basiselementen: een motto, een afbeelding en tekst. De 
drie elementen bevatten samen meestal een bepaald abstract idee, in de ideale vorm werken alle 
drie de onderdelen mee om de grondgedachte van een embleem te vormen. Het epigram is de 
basis van het embleem en was de afbeelding bedoeld als een verduidelijkende illustratie en zijn 
een wederopleving van het poëtische genre.  
Hiëroglyfen (heilige tekens) vormen de belangrijkste kern van waaruit emblemen ontstonden. 
Deze waren vaag bekend in Europa. Een andere factor bij het ontstaan van emblemen zijn 
deviezen (combinatie van een motto en symbool), deviezen en hiëroglyfen worden verzameld en 
bestudeerd door humanistische geleerden. Door de wijdverspreide voorkeur voor alles wat van 
allegorische of symbolische aard was, konden elementen tot bloei komen en emblemen konden 
voortbrengen. Er zijn verschillende soorten emblemen van religieuze of politieke aard, 
liefdesemblemen tot didactische-moraliserende emblemen. Emblemen waren een belangrijke 
bron voor de zeventiende-eeuwse kunst en de Nederlandse schilderkunst. 
 

5. Literaire bronnen van de kunstenaar. 
De bronnen van onderwerpen in de kunst wereld kunnen we in twee groepen verdelen: de reële 
wereld en de literatuur. Literaire werken voorzien de kunstenaar van de onderwerpen voor 
verhalende voorstellingen. Literatuur gebaseerde voorstellingen kunnen we onderverdelen in 
drie groepen: religieuze thema`s, gebeurtenissen uit de klassieke mythologie en geschiedenis, en 
van onderwerpen die op niet-klassieke voorstellingen.  
 
Bronnen van religieuze onderwerpen. 
De Bijbel is de belangrijkste bron, zowel het oude als het nieuwe testament. Het belangrijkste 
bronnenboek voor religieuze thema`s is ongetwijfeld de Legenda Aurea (de gouden legende) van 
Jacobus de Vorangine. Afbeeldingen in de religieuze kunst bevatten ingewikkelde programma`s 
met symbolische betekenissen.  
 
Bronnen van klassieke onderwerpen. 
De metamorfosen van Ovidius zijn de belangrijkste bron in de klassieke mythologie. Vele 
verhalen zijn her vertellingen van de episoden. Het werd zelfs de schilders Bijbel genoemd. In de 
kunst ligt het hoogtepunt van deze populariteit in de eerste helft van de zeventiende eeuw. 
 

6. Iconografische handboeken en reproductiecollecties. 
Hieronder een lijstje van de meest belangrijke iconografische handboeken.  
 

- Algemene handboeken 
- J. Hall, Dictionary of subjects and symbols in art. 
- A. Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen 

zur Ikonographie des 17. Und 18 Jahrhunderts. 
- A. Henkel en A. Schöne, Emblemata handbuch zur Sinnbildkunst des 16. Und 17. 

Jahrhunderts. 
- E. Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. 
- E. Frenzel, Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. 
- H.E. Roberts, Encyclopedia of comparative iconography. Themes depicted in works of art. 
- J.E. Cirlot, A dictionary of symbols. 

 
- Handboeken christelijke iconografie. 
- E. Kirschbaum, Lexikon der christlichen Ikonographie. 
- L. Reau, Iconographie de làrt Chretien. 
- G. Schiller, Ikonographie der christlischen kunst. 
- Helps to the study of the Bible. 
- Oude testament L. Goosen. 
- E. Kautzsch, Die Apokryphen und Preudepigraphen des Alten Testaments. 



   

- E. Hennecke en W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen in deutscher 
Ubersetzung. 

- M. en W. Drake, Saints and their emblems. 
- Bibliotheca Sanctorum. 
- G. Henz Mohr, Lexikon der Symbole Bilde rund Zeichen der Christlichen Kunst. 
- D. de Chapeaurouge, Einführung in die Geschichte der chrislichen Symbole, 

 
- Handboeken profane iconografie. 
- R. van Marle, Iconographie de làrt profane au Moyen-Age et á la Renaissance. 
- G. de Tervarent, Attributs et symboles dans làrt profane 1450-1600. 
- W.H. Roscher, Ausführliches Lexikon des Griechischen und Rö,ischen Mythologie. 
- F.A. Wright, Lemprieres classical dictionary of proper names mentioned in ancient authors. 
- R. Graves, The Greek myths. 
- J. Davidson Reid, The Oxford guide to classical mythology in the arts. 
- E.M. Moormann en W. Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema`s uit de klassieke 

mythologie in leteratuur, muziek, beeldende kunst en theater. 
- E.M. Moorman en W. Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. 
- W.P. Gerritsen en A.G. van Melle, Van Aiol tot Zwaanridders. 

 
- Reproductiecollecties. 
- Index of Christian Art, Princeton University (www.princeton.edu) 
- Photographic cellection of the Warburg Institute (www.sas. c.uk/warburg) 
- Koninklijk Instituut voor het Kunstpetrimonium (www.kikirpa.be) 
- Institut für mittelalterliche Realienkunde Österreichs (www.imareal.oeaw.ac.at) 

 
7. ICONCLASS: een nieuwe richting in de iconografie. 

Een systematische gerangschikte goedgeordende en zeer uitgebreide documentatie is een ideale 
basis voor iconografisch onderzoek. Helaas beschikken maar weinig historische instituten 
daarover. Het grootste probleem hierbij was dat er nog geen goed systeem bestond. H. van de 
Waal bedacht het ICONCLASS, op zich een leeg raamwerk van systeemnummers die verwijzen 
naar thema`s en onderwerpen in de beeldende kunst. Het systeem zit onderverdeelt in negen 
hoofdstukken: 

1. Religion and Magic 
2. Nature 
3. Human Being, Man in General 
4. Society, Civilization, Culture 
5. Abstract Ideas an Concepts 
6. History 
7. Bible 
8. Literature 
9. Classical Mythology and Ancient History 

ICONCLASS is het grootste corpus van onderwerpen in de beeldende kunst dat ooit werd 
samengesteld. In vele gevallen met het zoeken naar onderwerpen biedt het systeem nog 
meerdere varianten op bepaalde thema`s en onderwerpen. 
 
ICONCLASS toepassingen. 
Het is uitermate geschikt voor het verwerken van grotere hoeveelheden beeldmateriaal, dit kan 
ook vort via de ICONCLASS browser die verbonden kan worden met de computer. Gezien de 
mogelijkheden die de browser te bieden heeft is het te verwachten dat hij in de komende jaren 
een belangrijk instrument voor iconografische documentatie en iconografisch onderzoek zal 
worden. 
 


