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EEn draak 
In veel verhalen die wij kennen is  
een draak een groot monster dat  
door een held in de pan wordt gehakt. 
Maar in China zijn draken juist slim,  
sterk en goede bondgenoten. In dit 
schilderij beschermt de draak de  
monnik tijdens zijn heilige werk. 

EEn lEEuw 
Ook leeuwen worden vaak 
gebruikt als een symbool  
van macht en kracht. Hier  
zie je de halfgod Hercules 
met een leeuwenvel over 
zijn schouders. Hij was sterk 
genoeg om een leeuw te 
verslaan met zijn blote  
handen! De leeuw staat ook 
in het wapen van Nederland. 
En natuurlijk op de shirts van 
het Nederlands voetbalelftal.

Thema 8.3 Les 1
machtige mannen
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machT door de 
eeuwen heen
In de kunstgeschiedenis zijn er veel 
machtige mannen geportretteerd. 
Kunstenaars maakten beelden en 
schilderijen van ze. In de tijd van 
de Grieken en Romeinen was dat 
bijvoorbeeld keizer Caesar. Hij liet zich 
graag beeldhouwen in mooie gewaden 
alsof hij een god was. Of juist als 
sterke legeraanvoerder, om zijn kracht 
te laten zien. Ook in de tijd van de 
monniken en ridders lieten mannen 
zich machtig schilderen, zoals Karel 
de Grote en Bonifatius. Godsdienst 
was toen heel belangrijk. Daarom 
lieten zij zich met een machtssymbool 
portretteren dat met het geloof te 
maken had. Zoals een kerk, een 
bijbel of met de attributen van een 
heilige. In de tijd van ontdekkers en 
hervormers straalde de houding van 
Willem van Oranje zelfverzekerdheid 
uit. Hij wilde daarmee in de Tachtig-
jarige Oorlog uitstralen dat hij niet 
zou opgeven. Nog steeds speelt  
macht een grote rol in kunstwerken. 
Ook nieuwe leiders laten zich graag 
sterk portretteren.

35

Vind jij oude schilderijen saai? Dat komt waarschijnlijk omdat  
je denkt dat het zomaar een leuk plaatje is. Een schilderij wordt  
een stuk interessanter als je de verborgen boodschappen die  
erin zitten, kunt ontcijferen. Als je de symbolen ontdekt die 
veel meer vertellen dan je eerst dacht. Een soort  
geheimschrift voor schilderijen.

SCHILDERIJEN IN    gEHEImSCHRIft

EEn adElaar 
Een adelaar is een grote, 
indrukwekkende vogel. Hij  
straalt macht, schoonheid  
en onafhankelijkheid uit.  
Als een adelaar in een  
schilderij wordt gebruikt,  
wil dat zeggen dat de  
persoon die erbij staat  
niet zomaar iemand is.
Hier zie je bijvoorbeeld de 
oppergod Jupiter die een  
slapende nimf bespiedt en  
haar daarna zwanger maakt. 

EEn scEptEr 
Hoe laat je zien dat jij de koning bent? Dat  
kan door een kroon op je hoofd en deftige 
kleren bijvoorbeeld. Ook hebben koningen 
vaak een stok, een scepter, zoals koning 
Lodewijk de 14e van Frankrijk op dit schilderij. 
Waarschijnlijk was de scepter oorspronkelijk 
een wapenstok waarmee je je vijanden de 
kop in kon slaan. Lodewijk heeft zelf nooit 
gevochten. Daar had hij soldaten voor. Met  
de scepter liet hij zien dat hij de baas was. 

EEn pijl
Een hartje met een pijl erdoor.  
Je hebt er vast zelf wel eens  
een getekend. En je weet wat  
het betekent: M is verliefd op A! 
Die pijlen worden afgeschoten 
door de Romeinse god van de 
liefde Cupido. Je ziet hem hier 
vliegen. Zo’n pijl van Cupido in 
een schilderij kan betekenen  
dat de persoon waarop de pijl 
is gericht, erg sexy is. Of juist 
heel machtig. Want een pijl is 
natuurlijk ook een wapen. 


