
	  

Deuren	  van	  het	  Baptisterium	  in	  
Florence	  

'Gates	  of	  Paradise'	  
Eva	  Gielen,	  Tiffany	  Schepers	  en	  Juul	  van	  Stokkom	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   	  



	  

Inleiding	  en	  opdrachtgeving	  	  
	  
Het	  baptisterium	  is	  gebouwd	  tussen	  1058	  en	  1128	  en	  is	  
een	  achthoekige	  doopkerk.	  Gilden	  waren	  in	  het	  
Florence	  van	  de	  14e	  en	  de	  15e	  eeuw	  erg	  belangrijk	  en	  
hadden	  betrekking	  op	  zowel	  het	  maatschappelijke,	  het	  
politieke	  als	  op	  het	  religieuze	  stelsel.	  In	  Florence	  
werden	  veel	  publieke	  gebouwen	  ook	  beheerd	  door	  
gilden.	  De	  Arte	  dei	  Mercatanti	  di	  Calimala	  (vanaf	  nu	  
afgekort	  tot	  Calimala)	  was	  het	  gilde	  van	  de	  wol-‐	  en	  de	  
zijdehandelaars	  en	  was	  een	  van	  de	  machtigste	  gilden	  in	  
Florence	  rond	  die	  tijd.	  Dit	  gilde	  was	  de	  opdrachtgever	  
van	  zowel	  de	  noordelijke	  als	  de	  oostelijke	  deuren	  van	  
het	  baptisterium.	  De	  adelaar	  met	  gespreide	  vleugels	  
was	  het	  logo	  van	  de	  Calimala	  en	  deze	  is	  zowel	  in	  de	  
noordelijke	  als	  in	  de	  oostelijke	  deuren	  in	  de	  omlijsting	  
afgebeeld.	  	  
Het	  bestuur	  van	  Calimala	  besloot	  in	  1400	  nieuwe	  
deuren	  te	  laten	  maken	  voor	  het	  baptisterium,	  zij	  
organiseerden	  een	  competitie	  voor	  de	  noordelijke	  deuren.	  Zeven	  kunstenaars	  werden	  
uitgenodigd	  om	  binnen	  een	  jaar	  een	  bronzen	  proefpaneel	  te	  maken.	  Dit	  was	  de	  eerste	  
keer	  dat	  er	  sprake	  was	  van	  competitie	  tussen	  kunstenaars.	  Dit	  laat	  zien	  dat	  de	  status	  van	  
de	  kunstenaar	  aan	  het	  veranderen	  was.	  Deze	  deuren	  hebben	  uiteindelijk	  22	  duizend	  
florijnen	  gekost.	  	  
In	  1425,	  na	  de	  maak	  van	  de	  noordelijke	  deuren,	  krijgt	  Ghiberti	  de	  opdracht	  tot	  de	  maak	  
van	  de	  oostelijke	  deuren.	  Er	  wordt	  gedacht	  dat	  hij	  pas	  in	  1429	  begon	  met	  het	  maken	  van	  
de	  oostelijke	  deuren.	  Op	  de	  noordelijke	  deuren	  stond	  al	  het	  nieuwe	  testament	  
uitgebeeld.	  Hierop	  moeten	  verhalen	  uit	  het	  oude	  testament	  afgebeeld	  worden.	  
De	  Calimala	  raadpleegde	  de	  hoge	  Florentijnse	  notabele	  en	  kanselier	  Leonardo	  Bruni	  
over	  de	  onderwerpen	  die	  op	  de	  deur	  weergeven	  moesten	  worden.	  Het	  antwoord	  van	  
Bruni	  was	  dat	  de	  deuren	  zowel	  schitterend	  als	  significant	  moeten	  zijn.	  Uit	  het	  
significante	  kan	  geïnterpreteerd	  worden	  dat	  in	  het	  reliëf	  geen	  sprake	  mag	  zijn	  van	  
onbeduidende	  verhalen,	  maar	  dat	  er	  een	  strakke	  selectie	  gemaakt	  is	  tussen	  de	  verhalen.	  
Bruni	  was	  een	  voorstander	  van	  20	  panelen,	  dit	  zijn	  er	  uiteindelijk	  10	  geworden.	  Hieruit	  
kan	  dus	  ook	  verklaard	  worden	  dat	  Ghiberti	  bij	  het	  eerste	  paar	  deuren	  28	  panelen	  heeft	  
gebruikt,	  en	  bij	  de	  nieuwe	  deuren	  nog	  maar	  10	  panelen.	  Bij	  het	  verdrag	  dat	  Ghiberti	  met	  
de	  Calimala	  aanging	  in	  1425	  is	  er	  sprake	  van	  de	  eerste	  keer	  dat	  een	  kunstenaar	  zijn	  
eigen	  beeldprogramma	  en	  indeling	  mag	  verwezenlijken.	  Dit	  duidt	  weer	  op	  de	  
veranderende	  status	  van	  de	  kunstenaar	  in	  de	  wereld	  om	  hem	  heen.	  In	  een	  document	  uit	  
1447	  wordt	  aangegeven	  dat	  Ghiberti	  klaar	  is	  met	  het	  reliëf	  van	  de	  deuren	  en	  dat	  deze	  
betaald	  is.	  De	  decoraties	  en	  de	  decoraties	  van	  de	  deuren	  stammen	  uit	  1449	  –	  1452.	  	  
Bij	  het	  eerste	  paar	  deuren	  van	  Ghiberti	  wordt	  er	  op	  elk	  van	  de	  28	  panelen	  een	  ander	  
verhaal	  uitgebeeld,	  bij	  de	  paradijsdeuren	  die	  uit	  10	  panelen	  ontstaan	  worden	  er	  
meerdere	  scènes	  op	  1	  afbeelding	  uitgebeeld.	  Dit	  was	  mogelijk	  omdat	  het	  reliëf	  nu	  groter	  
was,	  omdat	  er	  minder	  panelen	  waren.	  	  
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De	  deuren	  en	  zijn	  onderlinge	  relatie	  
	  
De	  zuidelijke	  deuren:	  Andrea	  Pisano,	  1330	  
	  
Deze	  deuren	  was	  in	  opdracht	  gemaakt	  door	  Pisano	  en	  was	  van	  oorsprong	  de	  oostelijke	  
deur.	  Later	  is	  hij	  verplaatst	  naar	  de	  zuidelijke	  kant	  want	  aan	  de	  oostelijke	  kant	  moest	  
plek	  worden	  gemaakt	  voor	  Ghiberti’s	  deuren	  (1424).	  Pisano	  was	  een	  zeer	  getalenteerd	  
kunstenaar	  uit	  Pisa	  en	  kreeg	  de	  opdracht	  voor	  eigenlijk	  de	  westelijke	  deuren.	  Normaal	  
zetten	  kunstenaars	  nog	  geen	  handtekening	  bij	  hun	  werk.	  Dit	  werk	  werd	  echter	  zo	  
belangrijk	  beschouwd	  dat	  Andrea	  Pisano	  (de	  kunstenaar)	  niet	  langer	  anoniem	  bleef.	  
De	  deuren	  zijn	  van	  brons	  en	  elke	  deurvleugel	  is	  opgebouwd	  uit	  twee	  rijen	  van	  zeven	  
panelen.	  De	  onderste	  twee	  rijen	  van	  elke	  deurvleugel	  verbeelden	  acht	  deugden:	  hoop,	  
geloof,	  naastenliefde,	  nederigheid,	  zielskracht,	  matigheid,	  gerechtigheid	  en	  
voorzichtigheid.	  Deze	  panelen	  bevinden	  zich	  onder	  aan	  de	  deurvleugels,	  omdat	  ze	  
minder	  belangrijk	  zijn	  dan	  het	  hoofdthema	  van	  de	  deur.	  De	  deugden	  worden	  uitgebeeld	  
door	  heiligen.	  	  
De	  rest	  van	  de	  panelen	  worden	  afgelezen	  van	  links	  naar	  rechts,	  van	  boven	  naar	  onder.	  
Dit	  gebeurt	  per	  deurvleugel	  apart.	  
In	  deze	  panelen	  wordt	  het	  verhaal	  van	  Johannes	  de	  Doper	  verbeeld.	  Dit	  komt	  uit	  het	  
Nieuwe	  Testament.	  	  
Paneel	  1:	  De	  engel	  en	  Zacharias;	  paneel	  2:	  Zacharias	  is	  verdoemd;	  paneel	  3:	  het	  bezoek;	  
paneel	  4:	  geboorte	  van	  Johannes	  de	  Doper;	  paneel	  5:	  de	  benaming	  van	  Johannes	  de	  
Doper;	  paneel	  6:	  Johannes	  gaat	  de	  wildernis	  in;	  paneel	  7:	  Johannes	  predikt;	  paneel	  8:	  Zie	  
het	  Lam;	  paneel	  9:	  Johannes	  doopt	  mensen;	  paneel	  10:	  Johannes	  doopt	  Christus;	  paneel	  
11:	  Johannes	  voor	  Herodus;	  paneel	  12:	  Johannes	  wordt	  gevangen	  genomen;	  paneel	  13:	  
Leerklingen	  bezoeken	  hem	  in	  gevangenis;	  paneel	  14:	  Leerlingen	  van	  Johannes	  en	  
Christus;	  paneel	  15:	  Salome	  danst	  voor	  Herodus;	  paneel	  16:	  Onthoofding	  van	  Johannes	  
de	  doper;	  paneel	  17:	  Hoofd	  van	  Johannes	  wordt	  naar	  Herodus	  gebracht;	  paneel	  18:	  
Salome	  brengt	  het	  hoofd	  naar	  Herodias;	  paneel	  19:	  leerlingen	  van	  Johannes	  brengen	  zijn	  
lichaam	  weg;	  paneel	  20:	  Begrafenis	  van	  Johannes	  de	  Doper.	  
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De	  noordelijke	  deuren:	  Lorenzo	  Ghiberti,	  1403	  	  
	  
Door	  het	  enorme	  succes	  van	  Pisano’s	  deuren	  werd	  er	  een	  wedstrijd	  georganiseerd	  voor	  
de	  tweede	  bronzen	  deuren	  voor	  het	  baptisterium.	  De	  winnaar	  zou	  de	  vorm	  en	  structuur	  
van	  Andrea’s	  werk	  over	  nemen.	  Van	  de	  zeven	  deelnemers	  won	  Ghiberti	  de	  Calimala’s	  
wedstrijd	  en	  maakte	  een	  deur	  die	  eigenlijk	  de	  plek	  zou	  gaan	  innemen	  van	  Pisano’s	  deur.	  
Het	  voorstel	  was	  om	  op	  de	  zuidelijke	  deuren	  de	  evangeliën	  af	  te	  beelden	  en	  op	  de	  
noordelijke	  deuren	  het	  Oude	  Testament.	  Ghiberti	  werd	  gekozen	  om	  zowel	  de	  
noordelijke	  deuren	  (de	  evangeliën)	  als	  de	  zuidelijke	  deuren	  (het	  Oude	  Testament)	  te	  
maken.	  De	  noordelijke	  deuren	  zijn	  uiteindelijk	  aan	  de	  oostkant	  gezet,	  maar	  later	  toch	  op	  
aan	  de	  noordkant	  gezet	  in	  verband	  met	  Ghiberti’s	  latere	  deur,	  de	  Paradijsdeuren.	  	  
De	  deuren	  bevatten	  net	  als	  Pisano’s	  deur	  28	  panelen.	  20	  panelen	  verbeelden	  verhalen	  
uit	  het	  Nieuwe	  Testament	  en	  de	  andere	  acht	  panelen	  verbeelden	  de	  vier	  kerkvaders	  en	  
de	  evangelisten.	  Om	  de	  panelen	  zijn	  randen	  te	  zien,	  met	  op	  elke	  hoek	  een	  portret	  van	  
een	  profeten.	  In	  het	  totaal	  zijn	  het	  er	  48.	  Ook	  ondertekent	  hij	  de	  deuren	  met	  zijn	  naam.	  	  
Het	  systeem	  wijkt	  af	  van	  dat	  van	  Pisano.	  De	  panelen	  moeten	  worden	  afgelezen	  van	  
beneden	  naar	  boven,	  van	  links	  naar	  rechts.	  Dit	  gebeurt	  over	  de	  gehele	  deur	  door,	  dus	  
niet	  per	  vleugel	  apart.	  	  
Op	  de	  onderste	  vier	  panelen	  zijn	  de	  vier	  kerkvaders	  afgebeeld:	  Augustinus,	  Hiëronymus,	  
Gregorius	  en	  Ambrosius.	  Op	  de	  volgende	  vier	  afbeeldingen	  zijn	  de	  vier	  evangelisten	  
afgebeeld:	  Johannes,	  Mattheus,	  Lucas	  en	  Marcus.	  Na	  deze	  acht	  panelen	  wordt	  het	  nieuwe	  
testament	  uitgebeeld.	  Dit	  begint	  bij	  de	  aankondiging	  van	  de	  geboorte	  van	  Jezus	  Christus.	  
(Dit	  is	  dus	  afgebeeld	  op	  het	  paneel	  boven	  Johannes.)	  	  
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De	  oostelijke	  deuren:	  de	  paradijsdeuren,	  Ghiberti,	  1425	  
	  
Het	  werd	  vastgesteld	  dat	  Ghiberti	  na	  zijn	  deuren	  van	  de	  evangeliën,	  deuren	  van	  het	  
Oude	  Testament	  zou	  gaan	  maken.	  Ghiberti	  koos	  dit	  keer	  voor	  slechts	  tien	  panelen	  
(nader	  gedetailleerd	  uitgelegd.)	  De	  panelen	  moeten	  van	  links	  naar	  rechts	  en	  van	  boven	  
naar	  onder	  worden	  afgelezen,	  over	  de	  gehele	  deur	  heen.	  Bij	  de	  tijd	  dat	  de	  deur	  klaar	  
was,	  werd	  de	  deur	  als	  een	  meesterwerk	  gezien.	  Michelangelo	  gaf	  hem	  zelf	  een	  
benaming:	  de	  Paradijsdeuren.	  De	  deuren	  werden	  op	  de	  oostkant	  gezet	  en	  de	  deur	  van	  de	  
evangeliën	  werd	  verplaatst	  naar	  de	  noordelijke	  kant.	  Dit	  omdat	  dit	  meesterwerk	  
tegenover	  de	  kathedraal	  moest	  staan.	  De	  deuren	  zijn	  door	  de	  jaren	  heen	  ernstig	  
beschadigd.	  In	  1990	  zijn	  ze	  om	  deze	  reden	  vervangen	  door	  een	  kopie.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  onderwerpen	  van	  de	  drie	  deuren	  gaan	  een	  onderlinge	  relatie	  aan.	  Twee	  van	  de	  drie	  
deuren	  zijn	  gemaakt	  door	  Ghiberti	  en	  verbeelden	  het	  Nieuwe	  en	  het	  Oude	  Testament.	  De	  
eerste	  gemaakte	  deur	  door	  Pisano	  is	  gewijd	  aan	  het	  baptisterium.	  Hij	  verteld	  het	  verhaal	  
van	  Johannes	  de	  Doper.	  
Ook	  hebben	  de	  noordelijke	  deuren	  (Ghiberti)	  en	  de	  zuidelijke	  deuren	  (Pisano)	  een	  
relatie	  doordat	  ze	  dezelfde	  aantal	  en	  dezelfde	  vorm	  panelen	  hebben.	  Het	  systeem	  is	  
echter	  niet	  hetzelfde.	  Het	  systeem	  van	  de	  zuidelijke	  deuren	  en	  de	  oostelijke	  deuren	  zijn	  
wel	  hetzelfde.	  Er	  is	  dus	  een	  relatie	  tussen	  Pisano’s	  deuren	  en	  Ghiberti’s	  deuren.	  	  
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De	  Paradijsdeuren	  
In	  dit	  document	  zullen	  de	  oostelijke	  deuren,	  ook	  wel	  de	  paradijselijke	  deuren	  genoemd,	  
gemaakt	  door	  Ghiberti	  beschreven	  worden	  op	  iconografische	  wijze.	  
	  
Paneel	  I	  
Linksboven	  zien	  we	  een	  aantal	  bomen	  en	  planten	  met	  twee	  naakte	  figuren:	  een	  man	  en	  
een	  vrouw.	  De	  vrouw	  heeft	  haar	  hand	  omhoog,	  stekend	  in	  de	  boom.	  Om	  de	  boomstronk	  
is	  een	  slang	  gewikkeld.	  Links	  onder	  is	  er	  een	  naakte	  man	  te	  zien,	  zittend	  of	  net	  gevallen.	  
Hij	  wordt	  met	  de	  hand	  gepakt	  door	  een	  oudere	  man	  die	  lange	  kledij	  aanheeft.	  Hierbij	  
kijken	  vier	  kleine	  figuren.	  Ze	  zijn	  gekleed	  en	  hebben	  vleugels.	  Daarnaast	  (midden	  onder)	  
ligt	  een	  naakte	  man.	  Iets	  daarboven,	  in	  het	  midden	  van	  de	  afbeelding	  is	  er	  een	  oudere	  
man	  met	  lange	  kledij	  aan.	  Hij	  heeft	  de	  hand	  van	  een	  naakte	  vrouw	  vast.	  De	  naakte	  vrouw	  
lijkt	  te	  zweven,	  omdat	  vier	  kleine	  figuren	  met	  vleugels	  haar	  vasthouden.	  De	  voeten	  van	  
de	  naakte	  vrouw	  kruisen	  met	  het	  lichaam	  van	  een	  naakte	  man.	  Boven	  de	  twee	  figuren	  
zijn	  zeven	  figuren	  die	  toekijken	  (drie	  grote	  en	  vier	  kleine).	  De	  lichamen	  zijn	  nauwelijks	  
te	  zien.	  Ze	  hebben	  vleugels	  en	  steunen	  met	  de	  ellenbogen	  op	  de	  lucht.	  Aan	  de	  
rechterkant	  staat	  een	  vrouw	  en	  daarachter	  een	  figuur.	  Ze	  zijn	  naakt,	  maar	  hun	  
geslachtsdelen	  zijn	  bedekt	  met	  bladeren.	  Ze	  kijken	  omhoog,	  waar	  een	  kleiner	  figuur	  met	  
vleugels	  door	  een	  poort	  hun	  kant	  op	  komt	  zweven.	  Achter	  dit	  figuur	  (bovenin	  het	  
midden)	  is	  er	  een	  figuur	  te	  zien	  met	  een	  stok.	  Er	  zijn	  cirkels	  om	  zijn	  lichaam	  zichtbaar	  en	  
hij	  wordt	  omringt	  door	  kleinere	  figuren	  met	  vleugels.	  De	  man	  heeft	  een	  mijter	  op	  en	  
kijkt	  de	  kant	  op	  van	  het	  poort,	  het	  gevleugelde	  figuur	  en	  de	  twee	  halfnaakte	  figuren.	  
	  

	  
A. Schepping	  van	  de	  mens	  
B. Schepping	  Eva	  uit	  rib	  van	  Adam	  
C. Zondeval	  
D. Verdrijving	  uit	  paradijs	  

	  
Door	  schriftelijke	  bronnen	  (Oude	  Testament,	  gen	  1;	  1-‐	  31,	  gen	  2;	  4-‐15,	  en	  gen	  3;	  1-‐24)	  en	  
beeldtraditie	  kan	  er	  worden	  opgemaakt	  dat	  dit	  gaat	  over	  Adam	  en	  Eva.	  Zo	  strekt	  God	  
zijn	  hand	  naar	  Adam	  om	  leven	  te	  schenken	  met	  zijn	  aanraking.	  Bij	  de	  schepping	  van	  Eva	  
ligt	  Adam	  op	  de	  grond	  en	  zien	  we	  meestal	  dat	  Eva	  verrijst	  uit	  de	  rib	  van	  Adam.	  In	  het	  hof	  
van	  eden	  is	  er	  meestal	  een	  kronkelende	  slang	  rond	  de	  stam	  van	  een	  vijgenboom	  of	  
appelboom,	  net	  als	  in	  het	  paneel	  van	  Ghiberti.	  Daarbij	  zijn	  Adam	  en	  Eva	  na	  de	  zondeval	  
afgebeeld	  met	  een	  vijgenblad.	  Vaak	  worden	  ook	  de	  engelen	  afgebeeld	  die	  Adam	  en	  Eva	  
uit	  het	  Paradijs	  verdrijven.	  	  
Van	  linksonder	  wordt	  dus	  als	  eerste	  de	  schepping	  van	  de	  wereld	  en	  Adam	  laten	  zien.	  In	  
het	  midden	  zien	  we	  schepping	  van	  Eva	  uit	  de	  rib	  van	  Adam.	  Linksboven	  zien	  we	  de	  
zondeval:	  Eva	  plukt	  vrucht	  uit	  de	  boom.	  Ook	  is	  de	  duivelse	  slang	  aanwezig.	  Ten	  slotte	  is	  
de	  verdrijving	  uit	  het	  paradijs	  rechts	  op	  de	  afbeelding	  waar	  te	  nemen.	  God	  (helemaal	  
boven)	  geeft	  de	  engel	  de	  opdracht	  om	  ze	  weg	  te	  sturen.	  Ze	  voelen	  ineens	  schaamte,	  
vandaar	  de	  bedekte	  geslachtsdelen	  en	  de	  poort	  staat	  voor	  de	  ingang	  van	  het	  par	  
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Linksboven	  zien	  we	  een	  man	  en	  een	  vrouw	  zittend.	  Bij	  de	  man	  staat	  een	  klein	  jongetje.	  
Ze	  bevinden	  zich	  op	  een	  berg	  van	  rotsen,	  doe	  overloopt	  over	  het	  hele	  beeld.	  Achter	  hen	  
zien	  we	  een	  hut	  en	  een	  boom.	  Iets	  daaronder	  zit	  een	  man	  op	  een	  rots	  met	  een	  hond.	  Hij	  
kijkt	  naar	  planten,	  die	  op	  de	  rotsen	  groeien.	  Onder	  hem	  zien	  we	  een	  man	  met	  twee	  
dieren.	  Hij	  loopt	  met	  neergeslagen	  hoofd	  achter	  de	  dieren	  aan.	  Ook	  heeft	  hij	  een	  stok	  
vast.	  Bovenin	  het	  beeld	  zijn	  twee	  figuren	  afgebeeld,	  met	  de	  handen	  tegen	  elkaar,	  
geknield	  aan	  twee	  blokken.	  Op	  de	  blokken	  ligt	  van	  alles.	  Van	  de	  blokken	  komt	  ook	  vuur	  
(van	  de	  ene	  meer	  als	  van	  de	  ander).	  Boven	  hen	  zien	  we	  een	  half-‐zichtbare	  man	  in	  de	  
lucht.	  Hij	  heeft	  een	  cirkel	  op	  zich	  heen	  en	  kijkt	  naar	  een	  van	  de	  twee	  figuren	  met	  het	  blok	  
met	  de	  meeste	  vuurvlammen.	  	  
Iets	  onder	  de	  twee	  figuren,	  zien	  we	  twee	  grotere	  figuren,	  namelijk	  mannen.	  De	  ene	  staat	  
in	  actie	  en	  heeft	  een	  stok	  opgeheven	  vast.	  De	  ander	  ligt	  op	  de	  grond	  met	  geheven	  hoofd.	  
Rechtsonder	  staat	  een	  man	  met	  een	  stok	  in	  zijn	  hand.	  De	  andere	  hand	  heft	  hij	  omhoog	  
en	  hij	  kijkt	  ook	  omhoog	  naar	  een	  ander	  figuur.	  Hij	  staat	  bij	  een	  waterval.	  Het	  andere	  
figuur	  is	  half	  zichtbaar	  en	  kijkt	  ook	  naar	  hem.	  Hij	  heeft	  een	  halve	  cirkel	  achter	  zich.	  	  
	  

	  
	  

A. Familie	  
B. Abel,	  de	  herder	  
C. Kain,	  de	  landbouwer	  
D. Offer	  van	  Abel	  aan	  God	  
E. Moord	  op	  Abel	  door	  Kain	  
F. God	  vervloekt	  Kain	  

	  
Door	  schriftelijke	  bronnen	  (het	  Oude	  Testament,	  gen	  4;	  1-‐26)	  en	  door	  beeldtraditie	  
(deze	  afbeelding	  wordt	  geplaatst	  na	  de	  afbeelding	  van	  Adam	  en	  Eva,	  de	  wijzende	  hand	  
van	  God,	  de	  knots	  van	  kain)	  kan	  ik	  zien	  dat	  het	  gaat	  over	  Kain	  en	  Abel.	  Linksboven	  is	  de	  
familie	  te	  zien.	  Links-‐midden	  zien	  we	  Abel,	  de	  herder,	  en	  onder	  Kain,	  de	  landbouwer.	  	  
Boven	  in	  de	  afbeelding	  is	  te	  zien	  hoe	  God	  het	  offer	  van	  Abel	  wel	  aanneemt	  en	  dat	  van	  
Kain	  niet.	  God	  wendt	  zich	  namelijk	  naar	  de	  hoogste	  vlammen.	  Daaronder	  zien	  we	  hoe	  
Kain	  zijn	  broer	  Abel	  vermoord	  en	  rechtsonder	  wordt	  Kain	  door	  god	  vervloekt	  voor	  zijn	  
daden.	  
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Bovenin	  is	  een	  grote	  piramide	  te	  zien	  die	  de	  rotsen	  overstijgt.	  In	  het	  puntje	  is	  een	  zwerm	  
vogels	  te	  zien.	  In	  het	  midden	  van	  het	  beeld	  zijn	  acht	  kleine	  figuren	  te	  zien.	  Een	  van	  hen	  is	  
een	  man	  en	  wijst	  met	  zijn	  vinger.	  Ze	  staan	  op	  een	  rots.	  Links	  en	  rechts	  van	  hen	  zijn	  
dieren	  te	  zien.	  Rechts-‐bovenin	  is	  een	  half	  zichtbaar	  persoon	  te	  zien	  met	  halve	  cirkels	  om	  
zich	  heen.	  Ook	  zijn	  er	  aan	  de	  randen	  van	  deze	  cirkels,	  kleinere	  figuren	  zichtbaar,	  die	  
vleugels	  hebben.	  De	  man	  kijkt	  neer	  op	  de	  acht	  figuren	  en	  mensen.	  Onder	  de	  acht	  
personen	  ligt	  een	  lijk.	  Linksonder	  is	  een	  hut	  te	  zien	  met	  wijngaarden.	  Er	  ligt	  een	  naakte	  
man	  met	  een	  doek	  op	  de	  grond.	  Naast	  hem	  staan	  drie	  andere	  mannen.	  Twee	  staan	  met	  
het	  lichaam	  de	  andere	  kant	  op	  en	  de	  ander	  staat	  met	  het	  lichaam	  naar	  de	  naakte	  man	  
toe.	  Rechtsonder	  is	  een	  man	  te	  zien	  die	  met	  zijn	  handen	  naar	  boven	  wuift.	  Naast	  hem	  
staan	  stenen	  blokken	  waar	  iets	  op	  ligt	  (vuur?).	  Daarnaast	  staat	  een	  bok	  en	  een	  matje.	  
Ook	  zijn	  er	  een	  aantal	  andere	  personen	  bij	  betrokken.	  Twee	  van	  hen	  zijn	  volledig	  te	  zien	  
en	  we	  kunnen	  drie	  andere	  kopjes	  zien.	  
	  

	  
	  

A. Ark	  van	  Noach	  
B. Noach	  met	  zonen	  en	  vrouwen	  
C. Dronkenschap	  van	  Noach	  
D. Zoon	  Chan	  kijkt	  neerbuigend	  toe	  
E. Noach	  zegent	  zonen	  die	  niet	  toekeken	  

	  
Op	  grond	  van	  schriftelijke	  teksten	  (het	  Oude	  Testament,	  gen	  6;	  1	  -‐22,	  gen	  7;	  1-‐	  24,	  gen	  8;	  
1-‐22,	  gen	  9;	  1-‐29)	  en	  beeldtraditie	  (de	  dieren,	  de	  ark	  in	  de	  vorm	  van	  een	  piramide,	  de	  
wijngaarde	  en	  de	  drie	  zonen)	  is	  dit	  een	  afbeelding	  van	  het	  verhaal	  over	  Noach.	  Bovenin	  
zien	  we	  de	  ark	  waarbij	  hij	  alleen	  zichzelf	  en	  zijn	  zonen	  met	  zijn	  vrouwen	  en	  dieren	  in	  
meeneemt.	  Links	  onderin	  zien	  we	  hoe	  hij	  dronken	  wordt	  als	  hij	  een	  landbouwer	  wordt	  
en	  daarbij	  wijngaarden	  verbouwd.	  Dan	  zien	  we	  de	  drie	  zonen,	  waarvan	  er	  een	  (Cham)	  
neerbuigend	  toekijkt	  en	  de	  andere	  twee	  zonen	  niet.	  Rechtsonder	  zien	  we	  hoe	  Noach	  de	  
twee	  zonen	  die	  niet	  keken	  (Sem	  en	  Jafet)	  zegent.	  Hij	  geeft	  een	  offer?	  
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Links	  midden	  is	  een	  versierde	  hut	  te	  zien	  waar	  een	  vrouw	  uit	  komt.	  Ze	  kijkt	  naar	  haar	  
hand.	  Daaronder	  zien	  we	  een	  man	  geknield	  voor	  drie	  vrouwenfiguren.	  Ze	  hebben	  alle	  
drie	  vleugels.	  Achter	  hem	  staat	  een	  tafel	  en	  voor	  hem	  een	  bak	  met	  water.	  De	  man	  is	  
geknield	  maar	  houdt	  ook	  zijn	  handpalmen	  tegen	  elkaar	  voor	  de	  vier	  vrouwen.	  Achter	  
deze	  afbeeldingen	  zijn	  rotsen	  en	  bomen	  te	  zien.	  Rechts	  onder	  zitten	  twee	  figuren.	  Ze	  
hebben	  zakken	  mee	  en	  een	  dier.	  Achter	  hen	  zijn	  wat	  planten.	  Rechts	  boven,	  hoog	  op	  de	  
rotsen,	  is	  er	  een	  man	  te	  zien	  met	  veel	  kledij	  aan.	  Hij	  heft	  een	  mes	  en	  kijkt	  naar	  boven.	  
Een	  figuur	  houdt	  het	  mes	  namelijk	  tegen.	  Het	  figuur	  komt	  vanuit	  de	  lucht	  naar	  beneden	  
en	  heeft	  vleugels.	  In	  de	  andere	  hand	  van	  de	  man	  heeft	  hij	  de	  armen	  van	  een	  naakte	  
jongen	  vast.	  De	  naakte	  jongen	  zit	  geknield	  op	  een	  blok,	  met	  de	  rug	  naar	  de	  man	  toe.	  	  
	  

	  
A. Geboorte	  zoon	  
B. Engelen	  vertellen	  dat	  hij	  zijn	  zoon	  moet	  offeren	  
C. Offeren	  van	  zoon	  aan	  God	  
D. Dienstknechten	  van	  Abraham	  

	  
	  
Door	  geschreven	  bronnen	  (het	  Oude	  Testament,	  gen	  12;1-‐4,	  gen	  15;	  1-‐21)	  en	  
beeldtraditie	  kan	  er	  worden	  opgemaakt	  dat	  het	  hier	  gaat	  over	  Abraham	  en	  het	  offeren	  
van	  zijn	  zoon.	  De	  engelen	  komen	  hem	  links	  onder	  vertellen	  dat	  hij	  en	  Sara	  een	  kind	  
krijgen.	  Links	  in	  het	  midden	  is	  de	  vrouw	  van	  Abraham	  afgebeeld.	  Ik	  vermoed	  dat	  het	  
hier	  te	  maken	  heeft	  met	  de	  geboorte	  van	  Abrahams	  zoon.	  Rechtsboven	  offert	  Abraham	  
zijn	  zoon	  aan	  god,	  maar	  een	  engel	  houdt	  hem	  tegen;	  het	  was	  echter	  een	  test.	  Rechts	  
onder	  zijn	  de	  dienstknechten	  van	  Abraham	  afgebeeld.	  Abraham	  nam	  hen	  namelijk	  ook	  
mee	  toen	  hij	  van	  god	  te	  horen	  kreeg	  dat	  hij	  zijn	  geboorteland	  moest	  verlaten.	  	  
Uit	  beeldtraditie	  is	  te	  zien	  dat	  het	  om	  Abraham	  gaat	  door	  zijn	  baard	  en	  het	  mes	  is	  zijn	  
attribuut.	  Ook	  is	  de	  kom	  met	  water	  afgebeeld,	  die	  Abraham	  gebruikt	  voor	  het	  
voetenwassen	  van	  de	  engelen.	  Abraham	  wordt	  meestal	  afgebeeld	  met	  het	  mes	  dat	  hij	  
gereedhoudt.	  Isaak	  wordt	  meestal	  knielend	  of	  liggend	  afgebeeld.	  Ten	  slotte	  houdt	  de	  
engel	  de	  hand	  van	  Abraham	  tegen,	  terwijl	  ze	  wijst	  naar	  de	  ram,	  zoals	  op	  de	  paneel	  van	  
Ghiberti	  gebeurt.	  	  
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Voor	  een	  aantal	  bogen	  zien	  we	  mensen.	  Links	  voor	  is	  een	  groepje	  van	  4	  vrouwen	  te	  zien,	  
twee	  met	  hun	  rug	  naar	  de	  toeschouwers	  toe.	  Op	  de	  achtergrond	  	  onder	  een	  van	  de	  bogen	  
hangt	  een	  doek	  en	  daaronder	  ligt	  een	  vrouw.	  Op	  de	  voorgrond	  staat	  voor	  een	  van	  de	  
pilaren	  een	  	  man	  op	  een	  kleine	  verhoging	  in	  gesprek	  met	  een	  andere	  man,	  die	  met	  zijn	  
rug	  naar	  de	  toeschouwers	  toe	  staat,	  naast	  deze	  mannen	  staan	  twee	  honden.	  Op	  de	  
achtergrond	  zien	  we	  een	  figuur,	  waarschijnlijk	  zittend,	  rechts	  van	  deze	  persoon	  loopt	  
een	  man.	  Onder	  de	  naast	  liggende	  boog	  zien	  we	  een	  man	  en	  een	  vrouw	  in	  gesprek.	  Op	  de	  
voorgrond	  is	  een	  zittende	  man	  te	  zien	  die	  zijn	  ene	  hand	  op	  het	  hoofd	  van	  een	  man	  voor	  
hem	  heeft	  en	  de	  andere	  hand	  op	  zijn	  schouders.	  De	  man	  voor	  de	  zittende	  man	  is	  van	  de	  
zijkant	  te	  zien	  en	  zit	  geknield	  op	  de	  grond.	  Boven	  op	  een	  van	  de	  bogen	  is	  een	  vrouw	  te	  
zien,	  met	  haar	  handen	  tegen	  elkaar	  voor	  haar	  borst.	  Ze	  kijkt	  naar	  boven,	  naar	  een	  figuur	  
die	  uit	  de	  wolken	  lijkt	  te	  komen.	  Op	  de	  voorgrond	  beklimt	  een	  man	  rotsen.	  De	  man	  heeft	  
een	  langwerpig	  voorwerp	  in	  zijn	  hand	  en	  loopt	  richting	  een	  boom.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  een	  schriftelijke	  bron,	  (Genesis,25-‐27:32),	  is	  op	  dit	  deurpaneel	  het	  
verhaal	  van	  Jacob	  en	  Esau	  te	  zien.	  Zij	  zijn	  een	  tweeling,	  zonen	  van	  Isaac	  en	  Rebecca.	  Bij	  
de	  zwangerschap	  van	  Rebecca	  krijgt	  zij	  van	  God	  te	  horen	  dat	  de	  tweeling	  in	  haar	  buik	  
voor	  twee	  volkeren	  staan.	  Twee	  volken	  die	  met	  elkaar	  zullen	  strijden	  	  en	  het	  één	  zal	  
altijd	  sterker	  zijn	  dan	  het	  ander.	  Esau	  was	  Isaacs	  favoriete	  zoon	  en	  Jacob	  die	  van	  
Rebecca.	  De	  vrouw	  die	  op	  de	  achtergrond	  onder	  een	  van	  de	  bogen	  ligt	  is	  Rebecca.	  Op	  de	  
voorgrond,	  links	  van	  het	  midden,	  zien	  we	  Isaac	  en	  Esau.	  Esau	  wordt	  vaker	  afgebeeld	  met	  
honden.	  Daarachter,	  onder	  de	  middelste	  boog	  zien	  we	  Jacob	  en	  Esau,	  wanneer	  zij	  het	  
geboorterecht	  ruilen.	  Het	  geboorterecht,	  vaak	  voor	  de	  eerst	  geborene,	  was	  in	  die	  tijd	  erg	  
belangrijk,	  het	  gaf	  recht	  op	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  bezittingen	  van	  de	  familie.	  Esau	  had	  
dit	  geboorterecht,	  maar	  wanneer	  hij	  hongerig	  thuiskomt	  van	  hard	  werken	  ruilt	  hij	  het	  
met	  Jacob	  tegen	  eten.	  Naast	  het	  geboorterecht	  is	  de	  zegen	  van	  de	  vader	  in	  die	  tijd	  ook	  
erg	  belangrijk.	  Isaac	  wil	  Esau	  zegenen,	  maar	  wanneer	  Rebecca	  hiervan	  hoort	  laat	  zij	  
haar	  favoriete	  zoon,	  Jacob	  zich	  als	  Esau	  voordoen,	  zodat	  Jacob	  de	  zegen	  krijgt.	  Dit	  kan	  
omdat	  Isaac	  blind	  is	  en	  dus	  niet	  ziet	  wie	  hij	  voor	  zich	  heeft.	  Deze	  gebeurtenis	  zien	  we	  
recht	  op	  de	  voorgrond	  van	  het	  paneel,	  helemaal	  rechts	  staat	  Rebecca	  die	  toekijkt	  hoe	  
haar	  favorieten	  zoon,	  Jacob,	  gezegend	  wordt	  door	  haar	  man.	  Helemaal	  rechts	  op	  de	  

A. Rebecca	  
B. Groep	  vrouwen	  
C. Isaac	  en	  Esau	  en	  zijn	  honden	  
D. Jacob	  en	  Esau	  ruilen	  geboorterecht	  
E. Rebecca	  bidt	  
F. Rebecca	  en	  Jacob	  
G. Esau	  gaat	  een	  stuk	  wild	  schieten	  
H. Isaac	  zegent	  Jacob	  



	  

achtergrond	  zien	  we	  Esau	  op	  weg	  met	  pijl	  en	  boog	  om	  een	  stuk	  wild	  te	  schieten,	  om	  daar	  
later	  een	  gerecht	  van	  te	  maken.	  Dit	  heeft	  Isaac	  als	  eis	  gesteld	  om	  hem	  te	  zegenen.	  Boven	  
op	  de	  rechter	  boog	  zien	  we	  Rebecca	  bidden.	  Het	  volk	  van	  Jacob,	  Israël,	  zal	  sterker	  zijn	  
dan	  het	  volk	  Esau,	  de	  Edomieten.	  
	  
	  
	   	  



	  

Paneel	  VI	  	  
We	  zien	  op	  de	  achtergrond	  een	  hoekig	  gebouw	  en	  een	  dubbele	  bogenrij,	  geplaatst	  in	  een	  
ronde	  vorm.	  Op	  de	  voorgrond	  zijn	  mensen	  te	  zien.	  Links	  is	  een	  groep	  van	  vijf	  mannen	  te	  
zien	  die	  om	  een	  zak	  heen	  staan,	  één	  van	  hen	  draagt	  een	  zwaard.	  Op	  de	  achtergrond	  
staan	  vier	  vrouwen	  voor	  het	  gebouw.	  Op	  een	  verhoging	  van	  het	  gebouw	  is	  een	  knielend	  
persoon	  te	  zien,	  voor	  een	  persoon	  op	  nog	  een	  verhoging.	  De	  persoon	  op	  de	  verhoging	  
lijkt	  een	  	  andere	  persoon	  te	  omarmen.	  Voor	  deze	  verhoging	  staat	  nog	  een	  groep	  mensen.	  
Op	  de	  voorgrond,	  rechts	  naast	  de	  zak	  op	  de	  grond,	  staat	  nog	  een	  groep	  met	  ongeveer	  
tien	  mensen,	  waarschijnlijk	  mannen	  met	  één	  kind.	  Het	  kleine	  jongetje	  houdt	  de	  zak	  aan	  
een	  touw	  vast.	  De	  mannen	  kijken	  allen	  ergens	  anders	  heen.	  Ze	  hebben	  hun	  hoofd	  opzij,	  
naar	  voor	  of	  naar	  achter	  gebogen.	  Enkele	  van	  hen	  steken	  hun	  hand	  en	  arm	  uit.	  De	  meest	  
rechtse	  man	  van	  de	  groep	  heeft	  een	  klein	  zakje	  in	  zijn	  hand.	  Achter	  de	  groep	  staat	  een	  
dier.	  
Nog	  meer	  rechts	  daarvan	  staat	  nog	  een	  groep	  mensen.	  Mannen	  en	  een	  kind	  en	  temidden	  
van	  de	  groep	  staat	  een	  paard.	  Eén	  van	  de	  mannen,	  de	  meest	  linkse	  heeft	  een	  zak	  op	  zijn	  
hoofd.	  Het	  jongetje,	  rechts	  van	  de	  man,	  houdt	  iets	  voor	  zijn	  buik	  vast.	  Daarnaast	  loopt	  
iemand	  die	  een	  zak	  voor	  zich	  draagt,	  we	  zien	  deze	  man	  van	  de	  achterkant.	  
Op	  de	  achtergrond	  zien	  we	  onder	  en	  tussen	  de	  bogen	  van	  het	  ronde	  gebouw	  nog	  
allemaal	  mannen.	  
Vele	  van	  hen	  zijn	  zakken	  aan	  het	  dragen.	  Boven	  het	  ronde	  gebouw	  zijn	  	  rotsen	  te	  zien,	  
met	  daarop	  een	  groep	  mannen.	  In	  het	  midden	  lijkt	  één	  man	  iets	  te	  overhandigen	  aan	  een	  
andere	  man,	  hier	  lijkt	  een	  splitsing	  te	  zijn	  tussen	  twee	  groepen.	  De	  linker	  groep	  bestaat	  
uit	  drie	  mannen,	  de	  rechter	  groep	  uit	  twaalf	  mensen.	  In	  de	  rechter	  groep	  wordt	  één	  man	  
opgetild.	  Het	  lijkt	  of	  hij	  ergens	  uit	  getild	  wordt.	  Links	  van	  de	  linkse	  groep	  staat	  nog	  een	  
dier,	  waarschijnlijk	  een	  kameel.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

A. Josef	  wordt	  als	  slaaf	  verkocht	  
B. Distributie	  van	  graan	  
C. Opslag	  van	  graan	  
D. Benjamin	  wordt	  beschuldigd	  van	  

stelen	  van	  de	  beker	  
E. Josef	  maakt	  zichzelf	  bekend	  

	  
We	  zien	  hier	  een	  verhaal	  uit	  het	  oude	  testament	  (Genesis	  37-‐45),	  het	  verhaal	  van	  Jozef,	  
de	  zoon	  van	  Jakob.	  Bovenin	  zien	  we	  twee	  groepen	  op	  de	  rotsen.	  De	  figuur	  die	  in	  de	  
rechter	  groep	  opgetild	  wordt	  	  is	  Jozef.	  Hij	  wordt	  door	  zijn	  broers	  uit	  een	  put	  getild	  waar	  
zij	  hem	  ingegooid	  hebben.	  Dit	  hebben	  ze	  gedaan	  omdat	  Jozef	  de	  favoriet	  is	  van	  hun	  
vader.	  Nu	  wordt	  Jozef	  als	  slaaf	  verkocht	  aan	  de	  Egyptenaren,	  aan	  de	  farao,	  Pontifar.	  
Rechts	  onder	  zien	  we	  de	  distributie	  van	  graan.	  Pontifar	  heeft	  Jozef	  aangesteld	  als	  tweede	  
man,	  om	  zo	  zicht	  te	  houden	  op	  de	  voedselvoorraden.	  Jozef	  heeft	  namelijk	  naar	  
aanleiding	  van	  de	  dromen	  van	  de	  farao	  voorspelt	  dat	  er	  zeven	  jaren	  van	  voorspoed	  



	  

komt,	  gevolgd	  door	  zeven	  jaren	  van	  honger.	  	  
Op	  de	  achtergrond	  is	  tussen	  de	  bogen	  de	  opslag	  van	  het	  graan	  te	  zien.	  	  
Door	  de	  goede	  opslag	  van	  voedsel	  heeft	  Egypte	  in	  de	  hongerjaren	  genoeg	  voorraad	  van	  
voedsel.	  Hierdoor	  komen	  er	  ook	  veel	  migranten	  naar	  Egypte.	  Hieronder	  ook	  de	  tien	  
oudste	  broers	  van	  Jozef,	  die	  hem	  overigens	  niet	  herkennen.	  Jozef	  herkent	  hen	  wel	  en	  
beschuldigt	  zijn	  broers	  van	  spionage	  en	  laat	  hen	  gevangen	  nemen.	  Hij	  laat	  enkelen	  van	  
hen	  terug	  keren	  om	  hun	  jongste	  broer,	  Jozefs	  enige	  volle	  broer,	  te	  halen.	  	  
Wanneer	  ze	  terug	  zijn	  heeft	  Jozef	  geen	  reden	  meer	  om	  ze	  nog	  langer	  vast	  te	  houden.	  Hij	  
verstopt	  een	  beker	  in	  de	  tas	  van	  zijn	  jongste	  broer,	  wanneer	  deze	  gevonden	  wordt,	  wil	  
Jozef	  dan	  Benjamin	  zijn	  slaaf	  wordt.	  Het	  vinden	  van	  de	  beker	  is	  links	  onder	  op	  het	  
paneel	  te	  zien.	  
De	  andere	  broers	  willen	  niet	  dat	  Benjamin	  slaaf	  wordt	  en	  ze	  offeren	  zichzelf	  hiervoor	  op.	  
Hier	  wordt	  Jozef	  zo	  emotioneel	  van	  dat	  hij	  besluit	  zichzelf	  bekend	  te	  maken.	  Dit	  is	  links	  
te	  zien	  op	  de	  achtergrond,	  op	  de	  verhoging.	  
	  
	  
	   	  



	  

Paneel	  VII	  
Dit	  paneel	  bestaat	  uit	  een	  grote	  groep	  mensen	  op	  de	  voorgrond,	  bomen	  op	  de	  
achtergrond,	  links	  tenten	  op	  de	  achtergrond	  en	  rechts	  rotsen	  op	  de	  achtergrond.	  In	  de	  
lucht	  zijn	  ook	  nog	  figuren	  te	  zien.	  Links	  voor	  zien	  we	  water.	  	  
Op	  de	  voorgrond	  zien	  we	  een	  groep	  van	  zo'n	  40	  mensen,	  waaronder	  ook	  drie	  kinderen.	  
De	  groep	  bestaat	  uit	  mannen	  en	  vrouwen.	  Enkele	  mannen	  zijn	  in	  harnas	  gehuld.	  
Op	  de	  rotsen,	  rechts,	  zijn	  twee	  mannen	  te	  zien.	  Een	  net	  onder	  de	  top	  knielend	  en	  met	  
zijn	  hoofd	  in	  zijn	  handen.	  De	  ander	  staat	  op	  de	  top	  van	  de	  rots,	  hij	  krijgt	  een	  langwerpig	  
object	  overhandigd	  door	  één	  van	  de	  figuren	  in	  de	  lucht.	  De	  figuren	  in	  de	  lu	  cht	  hebben	  
vleugels.	  Twee	  van	  deze	  figuren,	  links	  naast	  de	  man	  op	  de	  top	  van	  de	  berg,	  hebben	  	  
hoorns	  vast.	  
	  

	  
	  
	  

A. Mozes	  ontvangt	  de	  wetten	  
B. Israëliërs	  wachten	  tot	  Mozes	  terug	  komt	  	  

	  
We	  zien	  hier	  vooraan	  de	  Israëlieten	  die	  door	  Mozes	  bevrijd	  zijn	  van	  de	  slavernij.	  Ze	  
staan	  onder	  de	  berg	  Sinai,	  waar	  Mozes	  op	  is	  geklommen	  om	  van	  God	  de	  wetten	  van	  
Israël	  te	  ontvangen	  (dit	  is	  rechts	  boven	  te	  zien).	  Er	  zijn	  613	  wetten	  die	  Mozes	  ontvangt,	  
hij	  blijft	  dan	  ook	  14	  dagen	  op	  de	  berg.	  De	  bekendste	  wetten	  zijn	  de	  tien	  geboden.	  
In	  de	  cirkel	  links	  boven	  Mozes,	  boven	  op	  de	  berg,	  zien	  we	  God,	  bijgestaan	  door	  engelen.	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

Paneel	  IIX	  
Op	  afbeelding	  2	  is	  de	  tweede	  afbeelding	  van	  onder	  op	  de	  rechter	  deur	  aangegeven.	  Door	  
schriftelijke	  bronnen	  (het	  Oude	  Testament)	  en	  door	  beeldtraditie	  (Jericho	  was	  een	  stad	  
met	  grote	  muren,	  soldaten	  en	  priesters	  lopen	  7	  rondes	  om	  de	  stad	  heen	  met	  de	  ark	  des	  
Verbonds	  voordat	  God	  de	  muren	  laat	  instorten,	  dit	  is	  hier	  te	  zien	  op	  de	  achtergrond).	  
Aan	  de	  onderkant	  van	  de	  afbeelding	  zijn	  veel	  mensen	  in	  klassieke	  gewaden	  aangegeven	  
die	  samenkomen.	  De	  mensen	  rechts	  onderin	  dragen	  stenen	  met	  zich	  mee	  terwijl	  de	  
mensen	  links	  onderin	  met	  kisten	  sjouwen.	  Links	  aan	  de	  onderkant	  is	  een	  strijdwagen	  
met	  4	  paarden	  te	  zien	  waar	  een	  man	  in	  beschermende	  kleding	  op	  staat,	  hij	  heeft	  ook	  een	  
helm	  op,	  deze	  man	  behoort	  duidelijk	  tot	  de	  linker	  groep	  beneden.	  De	  hele	  groep	  mensen	  
onderaan	  de	  afbeelding	  zijn	  in	  hoog	  reliëf.	  De	  rest	  van	  de	  afbeelding	  is	  in	  laag	  reliëf.	  Er	  is	  
een	  duidelijke	  scheiding	  door	  een	  weg	  tussen	  de	  mensen	  links	  en	  de	  mensen	  rechts	  
onderin	  waar	  te	  nemen.	  Achter	  deze	  twee	  groepen	  mensen	  langs	  de	  weg	  zijn	  tenten	  
zien,	  de	  mensen	  die	  naast	  deze	  tenten	  staan	  kijken	  naar	  de	  twee	  groepen	  beneden.	  Op	  
de	  achtergrond	  bovenin	  is	  een	  fort	  te	  zien	  waar	  de	  weg	  naar	  toe	  loopt	  en	  staat	  er	  rechts	  
een	  groep	  van	  voornamelijk	  vrouwen	  en	  kinderen	  plus	  een	  enkele	  man.	  Aan	  de	  
linkerkant	  bovenin	  lopen	  mensen	  met	  een	  kist,	  voor	  hen	  loopt	  een	  groep	  mensen	  met	  
trompetten.	  	  Zij	  lijken	  naar	  links	  te	  lopen	  en	  de	  muren	  van	  de	  stad	  staan	  op	  instorten.	  	  
	  

	  
	  
	  

A. Soldaten	  lopen	  rond	  de	  muren	  van	  Jericho	  
B. Soldaten	  staan	  met	  een	  kist	  
C. Burgers	  lopen	  met	  stenen	  
D. Burgers	  kijken	  naar	  de	  soldaten	  

	  
De	  mensen	  die	  rond	  de	  muren	  van	  de	  stad	  (Jericho)	  lopen	  zorgen	  ervoor	  dat	  het	  op	  deze	  
manier	  instaan,	  dit	  geeft	  blijk	  dat	  dit	  het	  verhaal	  van	  Jozua	  5:13-‐6:27	  is	  uit	  het	  oude	  
testament.	  Jozua	  was	  de	  opvolger	  van	  Mozes	  nadat	  de	  Joden	  uit	  Egypte	  waren	  geleid.	  
Jozua	  word	  in	  het	  Christendom	  vaak	  beschouwd	  als	  een	  prefiguratie	  van	  Jezus	  en	  de	  val	  
van	  de	  muren	  van	  Jericho	  word	  vaak	  beschouwd	  als	  de	  voorafschaduwing	  van	  het	  
Laatste	  Oordeel	  zoals	  deze	  in	  het	  nieuwe	  testament	  is	  weergegeven.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
Paneel	  IX	  	  
Afbeelding	  2	  is	  de	  afbeelding	  onder	  op	  de	  linker	  deur.	  Door	  schriftelijke	  bronnen	  (het	  
Oude	  Testament)	  en	  door	  beeldtraditie	  (David	  is	  klein	  weergeven	  en	  hakt	  het	  hoofd	  af	  
van	  de	  reus	  Goliath,	  dit	  is	  op	  de	  voorgrond	  van	  de	  afbeelding	  verbeeld).	  
In	  deze	  afbeelding	  loopt	  iedereen	  ook	  in	  klassieke	  gewaden.	  Er	  vind	  een	  gevecht	  plaats	  
aan	  de	  rechterkant	  van	  de	  afbeelding,	  aan	  de	  linkerkant	  staat	  iedereen	  stil,	  centraal	  in	  
het	  midden	  een	  duel	  dat	  al	  beslecht	  is,	  precies	  op	  het	  moment	  na	  de	  genadeslag.	  Een	  van	  
de	  spelers	  is	  al	  dood.	  Van	  de	  personen	  in	  het	  duel	  is	  de	  ene	  heel	  groot	  en	  de	  ander	  
normaal	  postuur,	  de	  grootste	  van	  de	  twee	  ligt	  dood	  op	  de	  grond.	  Vanaf	  het	  midden	  van	  
de	  afbeelding	  naar	  onder	  door	  lopend	  zijn	  alle	  mensen	  gewapend	  en	  hebben	  zij	  helmen	  
op,	  ook	  zijn	  er	  een	  aantal	  te	  paard.	  Links	  in	  het	  midden	  staat	  een	  gewapende	  man	  met	  
helm	  die	  met	  zijn	  zwaard	  naar	  de	  rechterkant	  van	  de	  afbeelding	  wijst.	  Midden	  op	  de	  
afbeelding	  zijn	  rotspartijen	  afgebeeld,	  tussen	  de	  rotsen	  in	  lopen	  mensen	  door	  een	  bos	  
naar	  een	  grote	  stad	  op	  de	  achtergrond,	  in	  het	  bos	  zijn	  ook	  palmbomen	  aanwezig.	  Alle	  
mensen	  onder	  aan	  de	  afbeelding	  zijn	  afgebeeld	  in	  hoog	  reliëf,	  de	  achtergrond	  en	  mensen	  
op	  de	  achtergrond	  zijn	  afgebeeld	  in	  laag	  reliëf.	  	  
	  

	  
	  

A. Soldaten	  van	  David	  
B. Soldaten	  van	  David	  
C. Soldaten	  van	  Goliath	  
D. David	  en	  dode	  Goliath	  

	  
De	  man	  met	  het	  normale	  postuur	  die	  klein	  lijkt	  in	  vergelijking	  met	  de	  grote	  man	  die	  hij	  
verslagen	  heeft	  laat	  zien	  dat	  het	  dit	  het	  verhaal	  van	  David	  en	  Goliath	  is.	  Dit	  laat	  ook	  een	  
verhaal	  zien	  uit	  het	  oude	  testament	  Samuel:	  17.	  Dit	  valt	  nog	  meer	  af	  te	  lezen	  aan	  de	  
soldaten	  die	  overal	  aanwezig	  zijn.	  David	  zou	  een	  duel	  aangaan	  met	  Goliath	  om	  zo	  zijn	  
mannen	  niet	  te	  hoeven	  laten	  vechten.	  De	  linker	  kant,	  waar	  David	  ook	  staat,	  is	  aan	  de	  
rechterkant	  van	  de	  afbeelding	  de	  vijand	  (de	  ongelovigen)	  aan	  het	  verslaan.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

Paneel	  X	  	  
is	  de	  onderste	  rechtste	  afbeelding.	  Door	  schriftelijke	  bronnen	  (het	  Oude	  Testament)	  en	  
door	  beeldtraditie	  (De	  man	  en	  de	  vrouw	  worden	  afgebeeld	  voor	  een	  troon,	  er	  zijn	  
geschenken	  aanwezig).	  
De	  situatie	  speelt	  zich	  af	  vlak	  voor	  een	  massief	  gebouw.	  Centraal	  in	  het	  midden	  loopt	  een	  
trap	  naar	  beneden.	  Vanaf	  het	  midden	  van	  de	  afbeelding	  tot	  aan	  de	  onderkant	  van	  de	  
afbeelding	  zijn	  mensen	  aanwezig.	  In	  het	  midden	  staan	  een	  man	  en	  een	  vrouw	  die	  elkaar	  
de	  hand	  schudden.	  De	  vrouw	  heeft	  haar	  hand	  op	  haar	  borst	  en	  heeft	  een	  hoofddoek	  om.	  
De	  man	  heeft	  een	  tulband	  op	  en	  een	  krullende	  baard.	  Hij	  heeft	  zijn	  hand	  bovenop	  de	  
hare.	  Rechts	  en	  links	  en	  onder	  in	  de	  afbeelding	  staan	  mensen	  in	  gewaden	  te	  kijken.	  De	  
mensen	  staan	  er	  geordend	  en	  netjes	  bij,	  maar	  hoe	  verder	  zij	  van	  de	  man	  en	  vrouw	  in	  het	  
midden	  komen	  te	  staan	  des	  te	  chaotischer	  gaat	  men	  staan.	  De	  mensen	  het	  dichts	  bij	  de	  
man	  en	  vrouw	  aan	  de	  linkerkant	  hebben	  spullen	  in	  hun	  handen.	  Alle	  mensen	  zijn	  in	  
hoog	  reliëf	  en	  de	  achtergrond	  is	  geheel	  in	  laag	  reliëf.	  	  
	  

	  
	  

A. Salomo	  en	  koningin	  Sheba	  
B. Koningin	  Sheba’s	  volgers	  present	  met	  

schatten	  
C. Salomo’s	  volgers	  
D. De	  burgers	  

	  
Dit	  is	  het	  verhaal	  van	  Salomo,	  de	  zoon	  van	  David,	  in	  het	  verhaal	  met	  koningin	  Seba,	  Oude	  
Testament,	  10:	  1-‐13.	  Dit	  valt	  af	  te	  lezen	  aan	  de	  rijk	  beklede	  vrouw	  die	  haar	  hand	  op	  haar	  
hart	  houd,	  en	  de	  mannenhand	  over	  de	  hare	  heen	  als	  teken	  van	  nederigheid.	  Het	  
massieve	  gebouw	  op	  de	  achtergrond	  is	  het	  gebouw	  dat	  hij	  gebouwd	  had.	  Koningin	  Seba	  
was	  een	  machtige	  vrouw,	  zij	  heeft	  Salomo	  moeilijke	  vragen	  gesteld	  over	  zijn	  geloof.	  
Hierna	  geloofde	  ze	  hem	  en	  gaf	  ze	  hem	  geschenken,	  deze	  geschenken	  zijn	  aan	  de	  
linkerkant	  in	  het	  midden	  naast	  de	  koningin	  en	  Salomo	  te	  zien.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

Randen	  
	  
De	  randen	  om	  de	  panelen	  zijn	  volgens	  een	  vast	  systeem	  
opgebouwd.	  Boven	  en	  onder	  aan	  de	  panelen,	  vijf	  per	  deur,	  
is	  in	  een	  rechthoek	  een	  liggend	  persoon	  afgebeeld.	  Op	  de	  
linker	  deur	  zijn	  deze	  liggende	  personen	  met	  hun	  hoofd	  
naar	  links	  afgebeeld,	  op	  de	  rechter	  deur	  is	  dit	  andersom.	  
Langs	  de	  vijf	  panelen	  zijn	  aan	  elke	  zijde	  telkens	  vijf	  figuren,	  
elk	  in	  een	  halve	  cirkel/nis,	  te	  zien,	  afgewisseld	  door	  
portretten/hoofden.	  In	  totaal	  24	  figuren,	  vier	  horizontaal,	  
20	  verticaal	  en	  24	  koppen/portretten.	  
Tussen	  de	  figuren	  en	  de	  portretten	  zijn	  decoraties	  te	  
vinden	  van	  bladeren	  en	  andere	  flora.	  
Onder	  de	  panelen	  met	  de	  verhalen	  van	  Isaac,	  Jacob	  en	  Esau	  
en	  die	  van	  Joseph,	  staat	  de	  tekst:	  LAURENTII	  CIONIS	  DE	  
GHIBERTIS	  /	  MIRA	  ARTE	  FABRICATUM	  
Een	  tekst	  in	  het	  Latijn,	  wat	  wil	  zeggen:	  gemaakt	  door	  het	  
wonderbaarlijke	  vakmanschap	  van	  Lorenzo	  de	  Cione	  
Ghiberti.	  
	  
	  
	  
Bovenaan	  de	  linker	  deur	  ligt	  een	  vrouw,	  haar	  hoofd	  naar	  links	  onder	  gedraaid.	  Haar	  
rechter	  arm	  steunt	  zij	  op	  wat	  takken	  en	  in	  haar	  linker	  hand	  heeft	  zij	  een	  tak.	  Zij	  is	  in	  
doeken	  gehuld	  en	  het	  lijkt	  of	  er	  een	  vacht	  om	  haar	  schouders	  hangt.	  	  
Bovenaan	  de	  rechter	  deur	  ligt	  een	  man,	  hij	  kijkt	  richting	  de	  linker	  onder	  hoek.	  Zijn	  linker	  
arm	  ligt	  steunend	  op	  een	  stel	  bladeren	  en	  in	  zijn	  rechter	  arm	  heeft	  hij	  gereedschap	  vast	  
om	  land	  mee	  te	  bewerken.	  Hij	  heeft	  een	  ontbloot	  bovenlijf.	  

De	  vrouw	  links	  bovenaan	  is	  Eva,	  te	  zien	  aan	  de	  dierenhuid	  over	  haar	  schouders.	  Deze	  
dierenhuiden	  kregen	  Adam	  en	  Eva	  mee	  toen	  ze	  uit	  het	  paradijs	  verstoten	  werden.	  Haar	  
gezicht	  lijkt	  wanhoop	  uit	  te	  drukken	  en	  de	  tak	  in	  haar	  hand	  is	  een	  vijgentak,	  de	  boom	  der	  
kennis	  van	  goed	  en	  kwaad	  is	  vaak	  een	  vijgenboom	  (of	  appelboom).	  (Genesis1-‐3)	  	  
De	  man	  tegenover	  haar	  is	  Adam,	  dat	  is	  te	  zien	  aan	  de	  schoffel	  die	  hij	  vast	  heeft.	  Na	  
verdrijving	  uit	  het	  paradijs	  moest	  hij	  voor	  straf	  om	  tot	  zijn	  dood	  op	  het	  land	  te	  werken.	  
(Genesis	  3:8-‐24))	  	  
	  
Onderaan	  de	  linker	  deur	  ligt	  een	  man.	  Zijn	  hoofd	  is	  kaal	  en	  hij	  heeft	  een	  baard.	  Hij	  kijkt	  
naar	  rechts	  boven.	  Zijn	  rechter	  arm	  houdt	  hij	  op	  de	  grond	  gesteund,	  om	  zo	  zijn	  boven	  
lichaam	  omhoog	  te	  houden.	  In	  zijn	  linker	  arm	  houdt	  hij	  een	  boekrol	  vast.	  Er	  ligt	  een	  
mantel	  over	  zijn	  benen	  maar	  zijn	  geslachtsdeel	  is	  nog	  te	  zien.	  	  
	  



	  

Onderaan	  de	  rechter	  deur	  is	  nogmaals	  een	  vrouw	  te	  zien,	  zij	  kijkt	  naar	  links.	  Ze	  is	  gehuld	  
in	  een	  gewaad	  en	  steunt	  op	  haar	  linker	  arm,	  haar	  rechter	  arm	  rust	  op	  haar	  zij.	  	  

De	  man	  onderaan	  links	  is	  Noah,	  de	  boekrol	  in	  zijn	  hand	  staat	  waarschijnlijk	  voor	  zijn	  
verbond	  met	  God.	  Verder	  is	  hij	  te	  herkennen	  aan	  zijn	  naaktheid.	  Noah	  had	  een	  wijngaard	  
geplant	  om	  wijn	  te	  maken.	  Nadat	  hij	  dronken	  is	  geworden	  valt	  hij	  naakt	  op	  bed	  in	  slaap.	  
Een	  van	  Noah's	  zoons	  ziet	  hem	  naakt	  liggen,	  in	  plaats	  van	  een	  deken	  over	  hem	  heen	  te	  
leggen	  vertelt	  hij	  het	  tegen	  zijn	  broers.	  Noah's	  andere	  zoons	  naderen	  hem	  achterste	  
voren,	  zodat	  zij	  hun	  vader	  niet	  naakt	  hoeven	  te	  zien	  en	  bedekken	  hem	  met	  een	  deken.	  
(Genesis	  9:20-‐27)	  
De	  vrouw	  tegenover	  Noah	  is	  waarschijnlijk	  zijn	  vrouw	  Puarphera.	  	  
Adam	  en	  Eva	  worden	  gezien	  als	  eerste	  ouders	  van	  de	  mensheid	  en	  Noah	  en	  zijn	  vrouw	  
als	  tweede	  ouders.	  Zij	  waren	  de	  enige,	  menselijke,	  overlevende	  van	  de	  zondvloed.	  De	  
zondvloed	  was	  een	  middel	  van	  God	  om	  alle	  leven	  op	  aarde	  te	  vernietigen	  omdat	  alles	  
voor	  de	  zondvloed	  alleen	  maar	  slecht	  was.	  (Genesis	  6-‐9)	  
	  
	  

Links	  boven,	  naast	  Eva,	  is	  een	  
hoofd/portret	  te	  zien.	  Deze	  
hoofden/portretten	  die	  tussendoor	  
steeds	  afgebeeld	  staan,	  zijn	  de	  
hoofden	  van	  profeten,	  mannelijke	  en	  
vrouwelijke,	  en	  sibillen.	  	  
Daaronder	  zien	  we	  een	  figuur	  staan,	  
het	  is	  een	  mannelijk	  figuur.	  Zijn	  
linkerhand	  houdt	  hij	  omhoog	  en	  in	  
zijn	  rechterhand	  houdt	  hij	  een	  
boekrol.	  Hij	  staat	  op	  blote	  voeten.	  
Deze	  figuur	  is	  de	  profeet	  Ezechiël,	  één	  
van	  de	  vier	  grote	  profeten	  (net	  als	  
Jeremia,	  Jesaja	  en	  Daniël).	  Wanneer	  
God	  vanuit	  Jeruzalem	  vertrekt	  naar	  
Babylonië,	  stuurt	  Hij	  Ezechiël	  een	  
boekrol	  waarin	  staat	  wat	  er	  staat	  te	  
gebeuren	  met	  Jeruzalem.	  Ezechiël	  
moet	  deze	  boekrol	  opeten	  (Ezechiël	  
1-‐3)	  

	  
Rechts	  van	  Ezechiël	  is	  het	  paneel	  te	  zien	  met	  daarop	  de	  scenes	  van	  Adam	  en	  Eva.	  Daar	  
rechts	  van	  zien	  we	  weer	  een	  mannelijk	  figuur.	  In	  zijn	  linkerhand	  houdt	  hij	  een	  boekrol	  
en	  met	  zijn	  rechterhand	  wijst	  hij.	  Hij	  heeft	  een	  doek	  om	  zijn	  hoofd	  gewikkeld	  en	  staat	  op	  
sandalen.	  Hij	  heeft	  zijn	  hoofd	  schuin	  naar	  onder	  gedraaid	  en	  lijkt	  getreurd	  te	  kijken.	  
Deze	  figuur	  is	  Jeremia,	  ook	  één	  van	  de	  vier	  grote	  profeten.	  Volgens	  de	  beeldtraditie	  
wordt	  hij	  vaak	  afgebeeld	  met	  een	  boek	  of	  een	  boekrol.	  Ook	  wordt	  hij	  vaak	  treurend	  of	  



	  

denkend	  afgebeeld.	  Hij	  staat	  bekend	  als	  de	  'wenende	  profeet'.	  Hij	  zag	  geestelijke	  
verlossing	  als	  een	  resultaat	  van	  lijden	  en	  onderdrukking.	  (Jeremia)	  
Daarnaast,	  op	  de	  rechter	  deur,	  zien	  we	  een	  
vrouwelijk	  figuur.	  Zij	  heeft	  een	  doek	  om	  
haar	  lichaam	  en	  kleding,	  heeft	  niets	  in	  haar	  
handen,	  met	  haar	  linkerhand	  lijkt	  ze	  de	  
rand	  van	  de	  nis	  vast	  te	  houden.	  Ze	  heeft	  
blote	  voeten.	  Haar	  hoofd	  heeft	  ze	  wat	  naar	  
onder	  weggedraaid.	  
Deze	  figuur	  is	  een	  vrouwelijke	  profeet,	  
maar	  het	  is	  onbekend	  wie	  zij	  is.	  
Aan	  de	  rechterkant	  van	  de	  rechter	  deur,	  
naast	  het	  paneel	  met	  daarop	  het	  verhaal	  
van	  Kaïn	  en	  Abel,	  is	  weer	  een	  mannelijk	  
figuur	  afgebeeld.	  Naast	  hem,	  op	  de	  grond,	  
staat	  een	  schild,	  welke	  hij	  met	  zijn	  
rechterhand	  vast	  houdt.	  Aan	  zijn	  linkerzij	  
hangt	  een	  zwaard.	  Met	  zijn	  linkerhand	  
wijst	  hij	  naar	  rechts.	  Hij	  heeft	  een	  doek	  om	  
zijn	  hoofd	  gewikkeld.	  Hij	  is	  gekleed	  in	  legerkleding	  en	  schoeisel.	  
Naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  is	  deze	  figuur	  Joab,	  een	  neef	  van	  David	  en	  aanvoerder	  in	  
diens	  leger,	  vandaar	  zijn	  legeruitrusting.	  (Samuël	  11-‐12)	  
	  

Op	  de	  linkerdeur,	  links	  naast	  het	  paneel	  met	  
daarop	  het	  verhaal	  van	  Noah,	  zien	  we	  weer	  
een	  mannelijk	  figuur	  afgebeeld.	  Met	  zijn	  
linkerarm	  wijst	  hij	  omhoog,	  in	  zijn	  
rechterhand	  houdt	  hij	  een	  boekrol.	  Zijn	  hoofd	  
is	  weggedraaid	  naar	  links	  en	  hij	  draagt	  
sandalen.	  
Deze	  figuur	  is	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  
Elia,	  een	  Hebreeuwse	  profeet.	  (1	  koningen)	  	  
Aan	  de	  rechterkant	  van	  het	  paneel	  is	  een	  
mannelijk	  figuur	  te	  zien	  met	  in	  zijn	  
rechterhand	  een	  vis.	  Zijn	  linkerhand	  houdt	  hij,	  
al	  wijzend	  naar	  rechts,	  tegen	  zijn	  lichaam	  aan.	  
Hij	  draagt	  sandalen.	  
Deze	  figuur	  is	  Jona	  (Jonas).	  Hij	  wordt	  vaak	  met	  
een	  vis	  afgebeeld.	  Jonas	  wilde	  ontkomen	  aan	  
Gods	  opdracht	  om	  naar	  Nineve	  te	  gaan,	  door	  

een	  andere	  richting	  op	  te	  varen.	  Wanneer	  Jonas	  tijdens	  een	  storm	  overboord	  wordt	  
gegooid	  omdat	  hij	  'schuldig'	  is	  aan	  de	  storm,	  wordt	  hij	  overboord	  gegooid.	  Hij	  wordt	  
opgeslokt	  door	  een	  walvis.	  (Jona	  4)	  
	  
Op	  de	  rechter	  deur,	  naast	  het	  paneel	  met	  Abrahams	  verhaal,	  zien	  we	  een	  vrouwelijk	  
figuur.	  Haar	  rechterarm	  houdt	  ze	  tegen	  haar	  lichaam	  en	  met	  haar	  linkerarm	  ondersteunt	  
ze	  haar	  hoofd.	  Ze	  staat	  op	  blote	  voeten.	  
Deze	  figuur	  is	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  Hanna,	  Simsons	  moeder.	  Of	  Hanna,	  de	  moeder	  
van	  Samuël	  (1	  Samuël	  1)	  
Aan	  de	  rechterkant	  van	  de	  deur	  zien	  we	  een	  mannelijk	  figuur.	  Hij	  is	  naakt	  (uitgezonderd	  
van	  de	  stof	  die	  om	  zijn	  schouders	  hangt),	  en	  houdt	  met	  zijn	  linkerarm	  een	  pilaar	  vast.	  In	  
zijn	  rechterhand	  houdt	  hij	  een	  voorwerp	  vast,	  iets	  wat	  lijkt	  op	  beenderen	  of	  een	  stuk	  bot.	  



	  

Deze	  figuur	  is	  Simson	  (Samson).	  Het	  stuk	  
bot	  wat	  hij	  vast	  heeft	  is	  een	  kaakbeen	  van	  
een	  ezel.	  Hiermee	  wordt	  hij	  vaker	  
afgebeeld,	  dit	  staat	  voor	  het	  verslaan	  van	  de	  
Filistijnen	  (rechters	  15:14-‐19).	  Hij	  sloeg	  
100	  Filistijnen	  dood	  en	  liet	  God	  water	  uit	  de	  
kaak	  stromen	  waardoor	  hij	  zijn	  dorst	  kan	  
lessen.	  Dit	  laatste	  kan	  ook	  een	  interpretatie	  
van	  de	  oorspronkelijke	  Hebreeuwse	  tekst	  
zijn.	  Ook	  aan	  de	  zuil	  kunnen	  we	  hem	  
herkennen.	  Wanneer	  Simsons	  haar	  wordt	  
afgeknipt	  verliest	  hij	  zijn	  kracht,	  wanneer	  
zijn	  haar	  weer	  groeit,	  krijgt	  hij	  zijn	  kracht	  
terug	  en	  wanneer	  hij	  bij	  een	  feest	  van	  de	  
Filistijnen	  bij	  een	  zuil	  staat,	  laat	  hij	  het	  
gebouw	  instorten,	  waardoor	  iedereen	  
binnen	  het	  gebouw,	  inclusief	  Simson	  sterft	  
(rechters	  16:21-‐31).	  	  
	  
Op	  de	  linkerdeur,	  links	  naast	  het	  paneel	  met	  het	  verhaal	  van	  Isaac,	  zien	  we	  een	  mannelijk	  
figuur.	  Hij	  staat	  met	  zijn	  hoofd	  naar	  linksonder	  gebogen.	  Hij	  lijkt	  te	  lezen	  in	  de	  boekrol	  
die	  hij	  met	  zijn	  linkerhand	  vast	  heeft.	  
Deze	  figuur	  is	  een	  profeet,	  maar	  het	  is	  onbekend	  welke	  het	  is.	  
Aan	  de	  rechterkant	  van	  het	  paneel	  is	  een	  vrouwelijk	  figuur	  te	  zien.	  Haar	  rechterarm	  
houdt	  zij	  omhoog,	  haar	  linkerarm	  omlaag	  en	  tussen	  haar	  beide	  handen	  houdt	  zij	  een	  
uitgerolde	  boekrol	  vast,	  zij	  staat	  op	  blote	  voeten.	  
Ook	  deze	  figuur	  is	  een	  profeet,	  een	  vrouwelijke.	  Het	  is	  niet	  zeker,	  maar	  dit	  zou	  Rachel	  
kunnen	  zijn,	  de	  vrouw	  van	  Jacob.	  (Genesis	  29:1-‐30)	  Zij	  zou	  gezien	  kunnen	  worden	  als	  
een	  personificatie	  van	  ecclesia,	  de	  Kerk.	  

	  
Daarnaast,	  op	  de	  rechterdeur,	  is	  weer	  een	  mannelijk	  figuur	  te	  zien.	  Met	  zijn	  linkerhand	  
houdt	  hij	  zijn	  gewaad/kleding	  vast	  en	  met	  zijn	  rechterhand	  houd	  hij	  een,	  gedeeltelijk	  
uitgerolde,	  boekrol	  vast.	  
Ook	  deze	  figuur	  is	  een,	  onbekende,	  profeet.	  
Helemaal	  rechts	  is	  weer	  een	  mannelijk	  figuur	  te	  zien.	  Hij	  staat	  wat	  naar	  rechts	  gedraaid.	  



	  

Met	  één	  hand,	  zijn	  linkerhand,	  houdt	  hij	  een	  boek	  vast.	  Zijn	  rechter	  wijsvinger	  houdt	  hij	  
tussen	  neus	  en	  lippen	  in.	  Hij	  heeft	  een	  kalend	  hoofd	  en	  een	  lange	  baard.	  
Ook	  hier	  spreken	  we	  van	  een	  onbekende	  profeet.	  
	  
Links	  op	  de	  linkerdeur,	  naast	  het	  paneel	  waarop	  Mozes	  de	  wetten	  ontvangt,	  zien	  we	  een	  
vrouw.	  In	  haar	  handen	  houdt	  zij	  een	  trommel,	  een	  tamboerijn	  
Deze	  figuur	  is	  Mirjam,	  de	  zus	  van	  Mozes	  en	  Aäron.	  De	  tamboerijn	  wordt	  gebruikt	  tijdens	  
het	  ‘Lied	  op	  de	  bevrijding	  door	  de	  Heer’,	  wat	  gezongen	  wordt	  wanneer	  de	  Israëlieten	  zijn	  
ontkomen	  aan	  het	  Egyptische	  leger.	  (exodus	  15)	  
Recht	  van	  het	  paneel	  met	  het	  verhaal	  van	  Mozes,	  zien	  we	  een	  mannelijk	  figuur.	  Op	  zijn	  
hoofd	  heeft	  hij	  een	  langwerpig	  hoofddeksel.	  Hij	  heeft	  lang	  haar	  en	  een	  lange	  baard.	  Zijn	  
rechterhand	  houdt	  hij	  wat	  gebald	  en	  in	  zijn	  linkerhand	  heeft	  hij	  iets	  vast,	  het	  lijken	  
vlammen	  vanuit	  zijn	  hand.	  
Deze	  figuur	  is	  Äaron,	  de	  broer	  van	  Mozes	  en	  de	  eerste	  joodse	  hoge	  priester.	  Hij	  is	  gekleed	  
in	  priesterkleding,	  waar	  de	  mijter	  op	  zijn	  hoofd	  onderdeel	  van	  is.	  (exodus	  28-‐29)	  

	  
Hier	  rechts	  van	  staat	  weer	  een	  mannelijk	  figuur,	  hij	  is	  gekleed	  in	  legerkleding,	  zijn	  
handen	  heeft	  hij,	  met	  handpalm	  tegen	  handpalm,	  voor	  zijn	  borst/kin	  tegen	  elkaar.	  Hij	  
kijkt	  links	  omhoog,	  naar	  een	  klein	  gezicht.	  
Deze	  figuur	  is	  Joshua,	  legeraanvoerder	  van	  de	  Israëlieten,	  onder	  zijn	  leiding	  namen	  ze	  
Jericho	  in,	  en	  veroverde	  ze	  heel	  Kanaän,	  vandaar	  de	  legerkleding.	  (Jozua	  5:13-‐6:27)	  	  Ook	  
is	  hij	  opvolger	  van	  Mozes.	  Zijn	  naam	  is	  een	  variant	  op	  Jezus.	  Jozua	  is	  biddend	  afgebeeld.	  
Rechts	  van	  het	  paneel	  waarop	  het	  verhaal	  van	  Jozua	  te	  zien	  is,	  zien	  we	  weer	  een	  
mannelijk	  figuur.	  Ook	  deze	  figuur	  is	  gekleed	  in	  legerkleding.	  Ook	  heeft	  hij	  een	  helm	  op	  
zijn	  hoofd.	  Zijn	  rechterhand	  houdt	  hij	  omhoog,	  in	  zijn	  linkerhand	  houdt	  hij	  een	  stuk	  
doek.	  
Deze	  figuur	  is	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  Gideon,	  één	  van	  de	  rechters.	  Na	  de	  verovering	  
van	  Kanaän	  was	  hij	  één	  van	  de	  eerste	  leiders	  van	  Israël.	  (rechters	  6:37-‐40)	  
	  
Naast	  de	  onderste	  panelen	  zien	  we	  helemaal	  links	  een	  vrouwelijk	  figuur.	  Haar	  
rechterarm	  houdt	  zij	  omhoog	  en	  in	  haar	  hand	  houdt	  zij	  een	  zwaard.	  In	  haar	  linkerhand	  
houdt	  zij	  een	  hoofd,	  een	  hoofd	  van	  een	  man	  met	  een	  flinke	  bos	  haar	  en	  een	  baard.	  
Deze	  figuur	  is	  Judith,	  joodse	  heldin	  en	  symbool	  van	  de	  strijd	  van	  de	  joden	  met	  hun	  
onderdrukkers.	  Het	  hoofd	  dat	  zij	  in	  haar	  hand	  houdt,	  is	  het	  hoofd	  van	  Holofernes,	  
Assyrische	  generaal.	  Wanneer	  de	  Assyriërs	  de	  joodse	  stad	  Betylua	  belegerd	  hebben,	  
verzint	  Judith	  een	  list.	  Zij	  laat	  de	  Assyrische	  generaal	  geloven	  dat	  zij	  haar	  joodse	  volk	  in	  
de	  steek	  heeft	  gelaten	  en	  laat	  hem	  verliefd	  op	  haar	  worden.	  Wanneer	  hij	  dronken	  ligt	  te	  
slapen	  neemt	  ze	  zijn	  zwaard	  om	  zijn	  hoofd	  te	  scheiden	  van	  zijn	  romp.	  (Judith,	  apocrief)	  



	  

Rechts	  van	  het	  paneel	  met	  het	  verhaal	  van	  David	  en	  Goliath	  zien	  we	  een	  mannelijk	  
figuur.	  Hij	  heeft	  zijn	  linkerarm	  omhoog	  en	  zijn	  rechterhand	  omlaag,	  en	  in	  zijn	  handen	  
houdt	  hij	  een	  uitgerolde	  boekrol	  vast.	  
Deze	  figuur	  is	  een	  profeet.	  Hij	  heeft	  dezelfde	  houding	  als	  de	  vrouwelijke	  profeet,	  die	  
misschien	  Rachel	  is,	  maar	  dan	  gespiegeld.	  Het	  gaat	  hier	  waarschijnlijk	  Natan,	  de	  profeet	  
van	  David.	  Natan	  brengt	  David	  het	  nieuws	  dat	  een	  rijke	  man,	  met	  veel	  schapen,	  het	  enige	  
schaap	  van	  een	  ander	  heeft	  gedood,	  David	  zegt	  dat	  de	  man	  veroordeeld	  moet	  worden,	  
maar	  Natan	  vertelt	  dat	  deze	  man	  David	  zelf	  is.	  David	  heeft	  in	  feite	  zichzelf	  veroordeeld.	  
Hij	  wordt	  drievoudig	  gestraft.	  (2	  Samuël	  12:7)	  
Links	  op	  de	  rechterdeur	  zien	  we	  een	  mannelijk	  figuur.	  In	  zijn	  linkerhand	  houdt	  hij	  een	  
boekrol,	  met	  zijn	  rechterhand	  houdt	  hij	  zijn	  kleding	  omhoog.	  
Dit	  is	  waarschijnlijk	  de	  profeet	  Daniël,	  één	  van	  de	  vier	  grote	  profeten,	  hoewel	  ik	  dit	  niet	  
binnen	  de	  beeldtraditie	  kan	  plaatsen.	  Het	  boek	  kan	  wijzen	  op	  een	  profeet,	  maar	  volgens	  
de	  beeldtraditie	  wordt	  dit	  attribuut	  vaker	  en	  voor	  meerdere	  
onderwerpen/personificaties	  gebruikt.	  

	  
Helemaal	  onderaan	  rechts,	  naast	  het	  paneel	  met	  het	  verhaal	  over	  koning	  Solomon,	  zien	  
we	  nog	  een	  mannelijk	  figuur.	  In	  zijn	  rechterhand	  houdt	  hij	  een	  uitgerolde	  boekrol	  vast,	  
die	  vanuit	  zijn	  hand	  door	  de	  lucht	  lijkt	  te	  zweven.	  Om	  zijn	  hoofd	  heeft	  hij	  doeken/een	  
tulband	  en	  met	  zijn	  linkerhand	  houdt	  hij	  zijn	  kleding	  omhoog.	  
Naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  kunnen	  we	  hier	  spreken	  van	  Bileam.	  Hij	  werd	  door	  de	  
koning	  van	  Moab	  geroepen	  om	  een	  vloek	  uit	  te	  spreken	  over	  de	  Israëlieten.	  Onderweg	  
wordt	  hij,	  of	  beter	  zijn	  ezel,	  tegen	  gehouden	  door	  een	  engel.	  Bileam	  werd	  bekeerd	  en	  dit	  
werd	  gezien	  als	  een	  prefiguratie	  van	  de	  verschijning	  van	  Christus	  aan	  de	  apostel	  Tomas.	  
(Numeri	  22:1-‐35)	  
	  
Veel	  van	  de	  figuren	  in	  de	  nissen	  gaan	  een	  relatie	  aan	  met	  de	  panelen	  waar	  ze	  naast	  staan.	  	  
Ezechiël	  staat	  naast	  het	  verhaal	  van	  Adam	  en	  Eva,	  in	  zijn	  boek	  kan	  verwezen	  worden	  
naar	  de	  Hof	  van	  Eden	  (Ezechiël	  44).	  Jeremia	  staat	  aan	  de	  andere	  kant,	  vanwege	  
verwijzingen	  naar	  de	  creatie	  ‘Hij	  die	  de	  aarde	  heeft	  gemaakt	  met	  zijn	  kracht’.	  (Jeremia	  
10:12)	  
Elia	  is	  waarschijnlijk	  naast	  het	  paneel	  met	  het	  verhaal	  van	  Noach	  geplaatst	  naar	  
aanleiding	  van	  het	  verhaal	  van	  Elia,	  wanneer	  hij	  40	  dagen	  en	  nachten	  loopt	  door	  de	  
woestijn	  tot	  hij	  bij	  de	  Horab	  komt,	  de	  berg	  van	  God	  (1	  Koningen	  19:8).	  De	  zondvloed,	  
duurde	  ook	  40	  dagen.	  (Genesis	  7:17)	  
Naast	  het	  paneel	  van	  Abraham	  staat	  links	  Hannah,	  de	  moeder	  van	  Simson,	  of	  Hanna,	  de	  
moeder	  van	  Samuël.	  Beide	  krijgen	  pas	  op	  latere	  leeftijd	  kinderen	  en	  beide	  offerden	  hun	  



	  

zoon	  op	  aan	  de	  Heer.	  (Rechters	  13	  en	  1	  Samuël	  1)	  Net	  als	  Sara,	  de	  vrouw	  van	  Abraham.	  
(Genesis	  21)	  
Simson	  wordt	  naast	  Abraham	  afgebeeld,	  omdat	  bij	  beide	  sprake	  is	  van	  een	  prefiguratie	  
van	  Christus,	  of	  Christus’	  dood.	  
Naast	  het	  paneel	  met	  Mozes	  staat	  Mirjam	  en	  Äaron,	  zus	  en	  broer	  van	  Mozes.	  	  
Links	  van	  het	  paneel	  met	  Jozua	  zien	  we	  Jozua	  zelf	  in	  de	  nis,	  rechts	  van	  dit	  paneel	  zien	  we	  
waarschijnlijk	  Gideon,	  één	  van	  de	  rechters	  uit	  het	  boek	  volgend	  op	  Jozua.	  
Links	  van	  het	  paneel	  van	  David	  zien	  we	  Judit.	  Judit	  draag	  het	  hoofd	  van	  Holofernes,	  wat	  
vergeleken	  kan	  worden	  met	  Davids	  overwinning	  op	  Goliath.	  	  
	  

Tussen	  de	  portretten,	  vlak	  bij	  de	  tekst	  ‘LAURENTII	  
CIONIS	  DE	  GHIBERTIS	  /	  MIRA	  ARTE	  FABRICATUM’,	  heeft	  
Lorenzo	  Ghiberti	  ook	  een	  portret	  van	  hemzelf	  en	  van	  zijn	  
zoon	  Vittori	  Ghiberti,	  gemaakt.	  Naast	  vele	  andere	  
kunstenaars	  en	  ambachtslieden,	  werkte	  Lorenzo’s	  zoon	  
ook	  op	  Ghiberti’s	  werkplaats	  aan	  de	  deuren	  waarmee	  
Ghiberti	  grote	  bekendheid	  verwierf.	  
	  
	  

	  
	   	  



	  

De	  prefiguratie	  van	  de	  paradijsdeuren	  
	  
Op	  de	  paradijsdeuren	  van	  Ghiberti	  zijn	  verhalen	  uit	  het	  oude	  
testament	  afgebeeld.	  Het	  nieuwe	  testament	  geld	  voor	  de	  
Christenen	  als	  vervulling	  van	  het	  oude	  testament,	  zo	  werden	  
deze	  verhalen	  in	  de	  tijd	  van	  Ghiberti	  ook	  aangeduid.	  Jezus	  
Christus,	  de	  verlosser,	  was	  geboren	  als	  Jood.	  Hij	  stamt	  dus	  direct	  
af	  van	  Abraham,	  Isaak,	  Jacob	  en	  David,	  daarom	  is	  het	  belangrijk	  
de	  prefiguraties	  te	  weten	  om	  de	  context	  van	  de	  Christelijke	  
kunst	  te	  snappen.	  
	  
De	  bovenste	  afbeelding	  van	  de	  linker	  deur	  laat	  Adam	  en	  Eva	  
zien	  (Genesis	  1:3).	  Zij	  waren	  de	  eerste	  mensen	  op	  aarde.	  Adam	  
werd	  op	  de	  zesde	  dag	  geschapen	  en	  Jezus	  Christus	  leefde	  in	  het	  
zesde	  tijdperk.	  Adam	  en	  Eva	  waren	  degene	  die	  de	  eerste	  zonde	  
pleegden	  waardoor	  ze	  uit	  het	  paradijs	  werden	  verjaagd,	  
Christus	  is	  de	  verlosser	  die	  ervoor	  zorgt	  dat	  Christenen	  na	  hun	  dood	  het	  paradijs	  weer	  
in	  gaan,	  dus	  hij	  brengt	  Christenen	  weer	  naar	  het	  paradijs	  toe.	  Maria	  kan	  gezien	  worden	  
als	  de	  nieuwe	  moeder,	  de	  nieuwe	  oermoeder.	  Het	  huwelijk	  tussen	  Adam	  en	  Eva	  wordt	  
gezien	  als	  het	  verenigen	  van	  Christus	  met	  de	  kerk	  (Ephesians	  5:31–32),	  dit	  is	  ook	  de	  
reden	  dat	  de	  man	  bij	  zijn	  ouders	  weg	  gaat	  om	  samen	  met	  zijn	  vrouw	  te	  verenigen.	  Adam	  
staat	  voor	  het	  sterven	  en	  Jezus	  voor	  het	  wederopstaan.	  Ook	  wordt	  er	  in	  Genesis	  49:10-‐
12	  en	  Isaiah	  11:6-‐9,	  35:1-‐10,	  65:17-‐25	  gesproken	  dat	  God	  een	  nieuwe	  zoon	  op	  de	  wereld	  
zou	  zetten.	  Adam	  was	  eerst	  het	  evenbeeld	  van	  God,	  maar	  verloor	  dit	  na	  de	  zonde,	  hierna	  
werd	  Christus	  het	  evenbeeld	  van	  God.	  Dit	  uitte	  zich	  omdat	  Christus	  de	  elementen	  kon	  
beheersen,	  bijvoorbeeld	  de	  wind	  kon	  beheersen	  (Matthew	  8:27),	  en	  Adam	  dit	  nadat	  Eva	  
en	  hij	  uit	  het	  paradijs	  gezet	  waren	  niet	  meer	  konden.	  Jezus	  kan	  gezien	  worden	  als	  de	  
nieuwe	  Adam	  (Romans	  5:14).	  Omdat	  Adam	  nadat	  hij	  uit	  het	  paradijs	  was	  gezet	  niet	  
meer	  het	  evenbeeld	  van	  God	  was	  is	  volgens	  het	  Christelijk	  geloof	  de	  erfzonde	  in	  het	  
menselijk	  ras	  gaan	  zitten	  (Romans	  5:12,	  19).	  
	  
De	  bovenste	  afbeelding	  aan	  de	  linker	  kant	  geeft	  het	  verhaal	  weer	  van	  Kain	  en	  Abel	  
(Genesis	  4),	  de	  kinderen	  van	  Adam	  en	  Eva.	  Abel	  was	  de	  goede	  schaapherder,	  mensen	  
worden	  in	  de	  Bijbel	  vaker	  als	  de	  schapen	  van	  God	  aangeduid,	  Jezus	  wordt	  gezien	  als	  de	  
goede	  herder	  die	  de	  Christenen	  het	  paradijs	  in	  leid.	  Abel	  wordt	  gedood	  door	  Kain,	  Jezus	  
wordt	  gedood	  door	  de	  Joden.	  Niet	  alleen	  wordt	  de	  dood	  van	  Abel	  als	  een	  voorafbeelding	  
gezien	  van	  het	  sterven	  van	  Jezus,	  ook	  staat	  het	  offer	  van	  Abel	  symbool	  voor	  het	  
eucharistisch	  offer.	  Op	  de	  vooravond	  van	  de	  dood	  van	  Christus	  brak	  hij	  brood,	  het	  
lichaam,	  en	  was	  er	  wijn,	  het	  bloed,	  het	  delen	  hiervan	  staat	  symbool	  voor	  hoe	  Christus	  
vriendschap	  deelde	  met	  zijn	  vrienden.	  Door	  de	  eucharistie	  voelt	  de	  Christen	  zich	  dichter	  
verbonden	  met	  God.	  
	  
De	  tweede	  afbeelding	  van	  boven	  op	  de	  linker	  deur	  geeft	  het	  verhaal	  van	  Noach	  met	  de	  
ark	  weer	  (Genesis	  6:9).	  Noah’s	  ark	  wordt	  gezien	  als	  een	  symbool	  van	  de	  kerk	  en	  Noah	  
als	  een	  symbool	  van	  Christus.	  Door	  middel	  van	  mystieke	  getallen	  had	  het	  houten	  kruis	  
van	  Jezus	  dezelfde	  afmetingen	  als	  de	  ark	  van	  Noach.	  De	  ark	  staat	  ook	  symbool	  voor	  de	  
kerk,	  omdat	  deze	  gebouwd	  was	  door	  Noach,	  de	  enige	  rechtvaardige	  die	  nog	  over	  was	  op	  
de	  wereld,	  net	  zoals	  de	  kerk	  gestart	  was	  door	  Jezus	  die	  als	  de	  verlosser	  te	  boek	  staat.	  Het	  
water	  van	  de	  zondvloed	  spoelt	  alle	  zonden	  weg,	  net	  zoals	  de	  bedoeling	  van	  dopen	  is.	  	  
	  
De	  tweede	  afbeelding	  van	  boven	  op	  de	  rechter	  deur	  geeft	  het	  verhaal	  van	  Abraham	  en	  
Isaak	  weer	  (Genesis	  12	  –	  15).	  
Abraham	  moest	  zijn	  zoon	  Isaak	  offeren	  aan	  God	  om	  zijn	  loyaliteit	  te	  laten	  zien,	  hoewel	  
hij	  hiermee	  door	  wilde	  gaan	  stopte	  God	  hem	  en	  werd	  in	  de	  plaats	  daarvan	  een	  ram	  



	  

geslacht.	  Isaak	  staat	  symbool	  voor	  Christus,	  als	  de	  zoon	  die	  geofferd	  zou	  worden	  bij	  wie	  
dat	  niet	  gebeurd	  is.	  Tegelijkertijd	  staat	  de	  ram	  ook	  symbool	  voor	  Christus,	  de	  horens	  van	  
de	  ram	  zijn	  de	  armen	  en	  de	  doornstruiken	  waar	  de	  ram	  in	  vast	  zat	  staan	  als	  symbool	  
voor	  de	  doornkroon	  die	  Christus	  droeg	  bij	  zijn	  kruisiging.	  
	  
De	  middelste	  afbeelding	  op	  de	  linker	  deur	  geeft	  Jacob	  en	  Esau	  weer.	  Jacob	  en	  Esau	  zijn	  
tweelingbroers.	  Jacob	  werd	  als	  2e	  geboren,	  hij	  nam	  het	  geboorterecht	  van	  Esau	  in.	  Als	  
prefiguratie	  wordt	  de	  rivaliteit	  tussen	  Jacob	  en	  Esau	  gezien	  als	  symbool	  voor	  het	  conflict	  
tussen	  de	  synagoge	  en	  de	  kerk.	  De	  droom	  van	  Jacob	  waarin	  hij	  het	  over	  Betel	  “het	  huis	  
van	  God”	  had,	  dit	  werd	  gezien	  als	  de	  prefiguratie	  van	  Maria	  als	  de	  kerk	  (Genesis:	  28-‐10).	  
Aan	  een	  zijrivier	  raakte	  Jacob	  in	  een	  langdurige	  worsteling	  met	  een	  man,	  toen	  Jacob	  aan	  
het	  winnen	  was	  sloeg	  de	  man	  op	  Jacob’s	  heup	  zodat	  deze	  ontwrichtte.	  Jacob	  wilde	  dat	  de	  
man	  die	  hem	  overwon	  hem	  zegende.	  Deze	  man	  wordt	  in	  de	  Christelijke	  kunst	  vaak	  als	  
engel	  afgebeeld,	  en	  de	  strijd	  symboliseert	  de	  strijd	  van	  de	  Christenen	  op	  aarde	  (Genesis	  
32).	  
	  
De	  middelste	  afbeelding	  op	  de	  rechterdeur	  geeft	  het	  verhaal	  van	  Jozef	  weer	  (Genesis	  37	  
–	  45).	  Jozef	  was	  de	  zoon	  van	  Jakob,	  maar	  de	  favoriete	  zoon.	  Jozef	  zijn	  hele	  leven	  wordt	  
als	  een	  afspiegeling	  gezien	  van	  dat	  van	  Christus.	  Het	  verraad	  door	  zijn	  broers	  wordt	  
gezien	  als	  het	  verraad	  van	  Judas	  jegens	  Christus.	  De	  put	  waar	  hij	  in	  gegooid	  word	  wordt	  
vergeleken	  met	  Christus	  na	  zijn	  dood	  voor	  zijn	  wederopstanding.	  De	  passie,	  dood	  en	  
wederopstanding	  van	  Christus	  worden	  spiritueel	  in	  gevoel	  uitgebeeld	  in	  het	  verhaal	  van	  
Jozef	  en	  zijn	  zoon	  Jakob.	  
	  
De	  een	  na	  onderste	  afbeelding	  van	  de	  linker	  deur	  geeft	  het	  verhaal	  van	  Mozes	  weer.	  De	  
vergelijking	  tussen	  Mozes	  en	  Christus	  valt	  zo	  te	  leggen	  dat	  Mozes	  de	  oude	  wetten	  bracht,	  
waar	  Christus	  de	  nieuwe	  wetten	  bracht.	  Het	  boek	  van	  Mozes	  legt	  diezelfde	  spirituele	  
link	  als	  het	  verhaal	  van	  Jozef	  en	  Jakob	  doet.	  Alle	  volgers	  van	  Mozes	  dronken	  van	  
hetzelfde	  spirituele	  drinken	  en	  aten	  van	  hetzelfde	  spirituele	  drinken,	  volgens	  de	  
prefiguratie	  wordt	  hier	  over	  Christus	  gesproken	  (Corinthians	  10:1–11),	  omdat	  deze	  
vijfduizend	  man	  te	  eten	  gaf	  met	  maar	  vijf	  broden	  en	  2	  vissen	  (John	  6).	  De	  rots	  waar	  
Mozes	  water	  uit	  haalde	  voor	  de	  volgelingen	  in	  de	  Sinai	  woestijn	  is	  Christus	  volgens	  
Corinthians	  10:4.	  Toen	  Mozes	  en	  de	  volgelingen	  in	  de	  woestijn	  aangevallen	  werden	  
(Exodus	  17:8-‐16)	  en	  Mozes	  met	  Aaron	  en	  Hur	  de	  berg	  opliepen	  maakte	  Mozes	  een	  kruis	  
van	  zijn	  lichaam	  om	  God	  te	  roepen,	  toen	  hij	  moe	  werd	  hielden	  Aaron	  en	  Hur	  zijn	  beide	  
armen	  omhoog	  zodat	  hij	  alsnog	  een	  kruis	  bleef.	  Volgens	  John	  19:18	  staat	  dit	  symbool	  
voor	  Jezus	  die	  gekruisigd	  werd	  in	  het	  midden	  van	  twee	  andere	  mannen.	  Volgens	  John	  
3:14-‐15	  was	  Christus	  aanwezig	  bij	  deze	  strijd	  en	  hadden	  ze	  zonder	  Christus	  nooit	  
kunnen	  winnen.	  In	  Deuteronomy	  18:15	  wordt	  gesproken	  over	  een	  profeet	  als	  Mozes,	  
maar	  groter,	  naar	  wie	  de	  volgelingen	  zouden	  moeten	  luisteren.	  Volgens	  het	  nieuwe	  
testament	  is	  dit	  Christus.	  Mozes	  en	  Christus	  konden	  beiden	  water	  veranderen,	  maar	  
Mozes	  veranderde	  water	  in	  bloed	  wat	  symbool	  staat	  voor	  de	  dood	  en	  Christus	  
veranderde	  water	  in	  wijn	  wat	  symbool	  staat	  voor	  leven	  en	  geloof	  in	  de	  Bijbel.	  	  
	  
De	  een	  na	  onderste	  afbeelding	  van	  de	  rechterdeur	  geeft	  het	  verhaal	  van	  Joshua	  en	  
Jericho	  weer	  (Genesis	  13:16).	  De	  instorting	  van	  de	  muren	  van	  Jericho	  wordt	  gezien	  als	  
een	  prefiguratie	  van	  de	  Apocalyps,	  en	  de	  naam	  Joshua	  is	  een	  variant	  op	  de	  naam	  Jezus.	  
	  
De	  onderste	  afbeelding	  op	  de	  linkerdeur	  geeft	  het	  verhaal	  van	  David	  en	  Golliath	  
(Genesis	  17)	  weer.	  Er	  zijn	  veel	  gelijkenissen	  te	  vinden	  in	  de	  levens	  van	  David	  en	  
Christus.	  Zowel	  Christus	  als	  David	  zijn	  geboren	  in	  Bethlehem,	  beiden	  waren	  
schaapsherders	  vroeg	  in	  hun	  leven	  en	  beiden	  waren	  ze	  afstammelingen	  van	  Jesse.	  
Verder	  versloeg	  David	  de	  gigant	  Golliath	  en	  versloeg	  Christus	  Satan.	  David	  bereidde	  een	  
maaltijd	  voor	  voor	  de	  kreupele	  Mephibosheth	  (II	  Samuel	  9:1-‐17),	  wat	  Christus	  deed	  



	  

voor	  de	  kreupele	  mensheid.	  In	  Luke	  1:32	  sprak	  de	  engel	  Gabriel	  voor	  de	  geboorte	  van	  
Christus	  over	  de	  troon	  die	  Christus	  zou	  krijgen,	  de	  troon	  van	  David.	  	  
	  
De	  onderste	  afbeelding	  op	  de	  rechterdeur	  geeft	  het	  verhaal	  van	  Solomon	  en	  koningin	  
Sheba	  weer	  (genesis	  10).	  De	  naam	  Solomon	  komt	  van	  het	  Hebreeuwse	  “Shalom”	  wat	  
vrede	  betekend.	  Zowel	  Solomon	  (I	  Kings	  4:30)	  als	  Christus	  (Colossians	  2:3)	  werden	  
gezien	  als	  wijze	  mensen.	  Solomon	  is	  de	  voorloper	  van	  Christus,	  en	  koningin	  Sheba	  de	  
voorloper	  van	  de	  kerk.	  De	  troon	  wordt	  gezien	  als	  de	  Jezus	  op	  de	  schoot	  van	  Maria.	  
Solomon	  wordt	  gezien	  als	  een	  Christus	  figuur	  aangezien	  hij	  een	  wijs	  man	  was	  en	  de	  
wetten	  van	  God	  volgde,	  Sheba	  wordt	  gezien	  als	  de	  koningin	  van	  de	  heidenen	  en	  geeft	  
aan	  dat	  veel	  heidenenvolkeren	  naar	  de	  kerk	  van	  Christus	  gingen.	  Hoe	  Sheba	  voor	  
redding	  naar	  Solomon	  kwam	  zo	  kwamen	  de	  mensen	  van	  de	  generatie	  van	  Christus	  naar	  
hem	  toe	  voor	  redding	  (I	  Kings	  10).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

Relatie	  baptisterium	  en	  de	  dom	  	  
	  
Het	  Baptisterium	  en	  de	  Dom	  hebben	  een	  
onderlinge	  relatie.	  De	  dom	  ligt	  tegenover	  de	  
oostzijde	  van	  het	  Baptisterium,	  maar	  er	  is	  nog	  
meer	  aan	  de	  hand.	  Twee	  belangrijke	  
kunstenaars,	  Ghiberti	  en	  Brunelleschi,	  zijn	  
bijvoorbeeld	  steeds	  met	  elkaar	  verbonden	  en	  
hebben	  invloed	  uitgeoefend	  op	  alle	  twee	  de	  
gebouwen.	  Ook	  heeft	  de	  plek	  tussen	  het	  
baptisterium	  en	  de	  dom	  gezorgd	  voor	  de	  
benaming	  van	  de	  paradijsdeuren.	  Er	  zijn	  dus	  
een	  aantal	  details	  waardoor	  het	  baptisterium	  
en	  de	  dom	  steeds	  een	  relatie	  met	  elkaar	  
aangaan.	  	  
	  
De	  paradijsdeuren	  hebben	  de	  benaming	  te	  danken	  aan	  de	  binnenplaats	  die	  ooit	  bestond	  
tussen	  het	  Baptisterium	  en	  de	  Santa	  Seperata	  (de	  naam	  van	  de	  kerk	  voordat	  de	  huidige	  
dom	  werd	  gebouwd).	  De	  deuren	  van	  Ghiberti	  gaven	  toegang	  tot	  deze	  binnenplaats	  of	  
Paradiso.	  Hierdoor	  hebben	  de	  deuren	  zijn	  naam	  te	  danken.	  Ook	  wordt	  de	  benaming	  in	  
verband	  gebracht	  met	  de	  uitspraak	  van	  Michelangelo.	  Hij	  zou	  gezegd	  hebben	  dat	  de	  
deuren	  zoveel	  schoonheid	  bezaten	  dat	  zij	  als	  de	  poorten	  van	  het	  paradijs	  dienden.	  	  
Het	  was	  gebruikelijk	  dat	  de	  deuren	  tegenover	  de	  kathedraal	  en	  op	  het	  oosten	  gericht,	  
scenes	  uit	  het	  Nieuwe	  Testament	  bevatten.	  Voor	  het	  eerst	  in	  de	  geschiedenis	  zijn	  de	  
paradijsdeuren	  met	  scenes	  uit	  het	  Oude	  Testament	  geplaatst	  op	  het	  oosten	  en	  tegenover	  
de	  Dom.	  De	  rede	  voor	  deze	  ongepaste	  plaatsing,	  had	  te	  maken	  met	  artistieke	  schoonheid	  
van	  de	  paradijsdeuren	  van	  Ghiberti.	  	  
	  
De	  Florentijnse	  kunstenaar	  Filippo	  Brunelleschi	  was	  aangesteld	  voor	  de	  voltooiing	  van	  
de	  kathedraal	  van	  Florence,	  namelijk	  voor	  het	  ontwerpen	  van	  een	  geweldige	  koepel.	  
Brunelleschi	  deed	  ongeveer	  20	  jaar	  eerder	  mee	  aan	  de	  wedstrijd	  voor	  het	  maken	  van	  de	  
noordelijke	  deuren,	  die	  Ghiberti	  uiteindelijk	  heeft	  gewonnen.	  Brunelesschi	  heeft	  na	  zijn	  
verlies	  gereisd	  en	  veel	  gekeken	  naar	  de	  overblijfselen	  van	  de	  klassieke	  oudheid.	  Daarbij	  
deed	  hij	  een	  belangrijke	  ontdekking:	  het	  perspectief.	  Na	  ongeveer	  twintig	  jaar	  keerde	  hij	  
terug	  en	  kreeg	  hij	  de	  opdracht	  voor	  het	  maken	  van	  de	  koepel	  van	  de	  kathedraal	  van	  
Florence,	  tegenover	  het	  Baptisterium.	  Brunelleschi	  en	  Ghiberti	  werden	  geacht	  om	  
samen	  te	  werken,	  maar	  er	  was	  een	  constante	  rivaliteit	  tussen	  de	  twee	  grootse	  
kunstenaars.	  Het	  was	  een	  soort	  concurrentie	  waarbij	  ze	  elkaar	  steeds	  wilde	  overtreffen.	  
Giberti	  heeft	  ook,	  los	  van	  Brunelleschi,	  werk	  gemaakt	  voor	  de	  Dom,	  zoals	  glas-‐in-‐lood	  
ramen.	  	  
Brunelleschi	  ontdekte	  dus	  het	  perspectief.	  Zijn	  eerste	  weergave	  hiervan	  waren	  twee	  
panelen	  van	  het	  Baptisterium	  en	  het	  pallazo	  della	  Signoria.	  Deze	  zijn	  niet	  bewaard	  
gebleven.	  	  
	  

	   	  
	  
	  

Baptisterium	  en	  de	  Dom,	  Florence,	  Italië	  

Brunelleschi’s	  perspectief,	  geprojecteerd	  
op	  het	  Baptisterium	  



	  

	  
Taakverdeling	  
	  
Inleiding	  en	  opdrachtgeving	   	   	   Eva	  en	  Juul	  
De	  deuren	  en	  zijn	  onderlinge	  relatie	   	   Juul	  
De	  paradijsdeuren	  
	   Paneel	  1t/m4	   	   	   	   Juul	  
	   Paneel	  5t/m	  7	   	   	   	   Tiffany	  
	   Paneel	  8	  t/m	  10	   	   	   Eva	  
Randen	  van	  de	  Paradijsdeuren	  	   	   Tiffany	  
Prefiguratie	  van	  de	  Paradijsdeuren	   	   Eva	  
Relatie	  Baptisterium	  en	  de	  Dom	   	   Juul	  
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