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Het hart is één van de meest verspreide

symbolen ter wereld. In verschillende culturen

geniet het een bijzondere betekenis. In het

westen is het hart de zetel van religieuze en

profane liefde. In het oosten, zoals in het

oude Egypte, werd het hart geassocieerd

met intelligentie en wijsheid. Het hart stond

met andere woorden al vrij vroeg symbool

voor iets erg dierbaars, namelijk liefde of

wijsheid, en gaf aanleiding tot menig meta-

foorgebruik in de poëzie, voor liefde, vriend-

schap, trouw, broederschap, moed enz.

Opvallend is echter dat het hart lange tijd

zonder iconografie is gebleven, althans

buiten een anatomische context. Het was

wachten tot de 14e eeuw eer de gestileerde

icoon zijn intrede deed en vrij snel populair werd. Eer het tot het

huidige symbool kwam, heeft de vorm van het hart een complexe

ontwikkeling doorgemaakt. De oude Grieken hadden een vrij

accurate kennis van het hart. Verschillen in interpretatie van de

Griekse en Romeinse auteurs leidden echter tijdens de

Middeleeuwen tot verwarring, wat merkwaardig genoeg uitmondde

in het ontstaan van de ons welbekende icoon. Na verloop van tijd

kreeg het symbool verschillende attributen en toepassingen, die

vandaag de dag al quasi ontelbaar zijn.

OUDSTE VERWIJZINGEN NAAR HET HART

Dat de vroegste afbeelding van een hart (25.000 voor Christus) aan

te treffen is op de muurschildering van een olifant in een grot in

het Spaanse Pindal is niet te bewijzen. De plaats van de afbeelding

mag dan wel ter hoogte van het dierenhart zijn (een tekening in

een Franse grot bevestigt de plaats met drie doorboorde pijlen op

dezelfde hoogte), toch bestaat bij sceptici flink wat twijfel of de

ontdekker Henri Breuil (1877-1961) bij kaarslicht en zonder

fotografie wel degelijk een hart overtekende. Was het misschien

een oor of een vlek?

Wat we wel zeker weten, is dat de Egyptenaren tijdens het Nieuwe

Rijk (1550-1070 voor Christus) het hart afbeeldden als een kruik

waarin het hart van de overledene werd geplaatst.1 Het hart zelf

werd niet afgebeeld; dit was taboe gezien zijn bijzondere status als

zetel van intelligentie, wijsheid en gevoel, getuige de inscripties en

afbeeldingen op hiërogliefen. Met het hart werd over het lot van

de overledene in het hiernamaals geoordeeld: voor een jury van

goden werd het hart op een weegschaal afgewogen tegen de veer

van de waarheid. Alleen aan wie oprecht was en dus een licht hart

had, werd door Osiris, die over het dodenrijk waakte, toegang tot
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het hiernamaals

verleend.

De Griekse weten-

schappers speelden

een belangrijke rol

in de totstand-

koming van ons

huidige symbool.

Van hen zijn dan

wel weinig origi-

nele teksten of

afbeeldingen be-

waard gebleven,

toch weten we dat

hun anatomische kennis al vrij accuraat was.2 De Griekse teksten

werden op hun beurt verder bestudeerd en verspreid door

Byzantijnen en Arabieren.

MIDDELEEUWEN

Tot in de vroege Middeleeuwen bleef de beschrijving van het hart

door de Griekse wijzen als een soort van dennenappel, althans in

een anatomisch-medische context, overeind. Buiten die medische

context zijn er echter geen vroegmiddeleeuwse afbeeldingen

bekend. Het hart kreeg wel bijval in de literatuur van de 12e eeuw

als metafoor voor de spirituele en wereldlijke liefde, tegen de

achtergrond van de opkomende hoofse lyriek. Het was echter

wachten tot de 14e eeuw eer het hart ook buiten de medische

context zou opduiken in de gestileerde vorm waaronder wij het nu

kennen. Er werden wel figuren gebruikt die op een hart geleken,

maar hoogstwaarschijnlijk refereerden zij niet aan een hart, wel

aan bijvoorbeeld bladeren, een populair decoratie-element.3

Afbeeldingen van het hart zijn tot de late Middeleeuwen dus nog

van het type dennenappel. Vanaf de late Middeleeuwen verschijnt

het pas in de gestileerde vorm: twee bolle zijden met een inkeping.

Waarschijnlijk is deze vorm het gevolg van een verwarring over de

vaststellingen van de Griekse en Romeinse wijzen. Aristoteles (384-

322 voor Christus) meende dat er zich tussen de twee hartkamers

nog een derde kamer bevond. Voor Galenus (ca. 130-200 na

Christus) was het een uitgemaakte zaak dat het niet ging om een

derde hartkamer, maar dat het een extra holle ruimte in de rechter

hartkamer betrof. Deze meningsverschillen leidden tot verwarring

in de Middeleeuwen. Door het talrijke overschrijven en vertalen

waren in de beschrijvingen bovendien diverse interpretatiefouten

geslopen. Hoe moest men (zich) nu het hart voorstellen? Met een

extra holle ruimte of kamer, en waar bevond deze zich dan precies?

Uiteindelijk tekende men aan de bovenkant een inkeping, op de

plaats van de derde kamer van Aristoteles en de holle ruimte van

Galenus.

GENESE VAN EEN SYMBOOL

Het hart met de inkeping zou het eerst zijn ingevoerd in Noord-

Italië, waar de universiteit van Bologna het centrum van de studie

van klassieke teksten was.4 Op het einde van de Middeleeuwen

verscheen het hart als symbool voor zowel de wereldlijke als de

spirituele liefde op vele plaatsen in Europa. In de context van de

hoofse liefde in de lyriek en epiek van de late Middeleeuwen,

culminerend in een uitbundige renaissance, was er een vruchtbare

voedingsbodem gelegd voor de ontwikkeling van het symbool.

Het beeld met de inkeping hield stand tot in de 16e eeuw, toen

wetenschappers als Da Vinci (1452-1519), Vesalius (1514-1564) en

William Harvey (ontdekking van de bloedsomloop) (1578-1657) de

vorm van het hart corrigeerden aan de hand van anatomisch

onderzoek. Onder andere het werk van Andreas Vesalius, De humani

corporis fabrica Libri septem, uit 1543 ligt  aan de basis van onze

huidige anatomische kennis omwille van zijn gedetailleerde

beschrijvingen.
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Het meiklokje heeft een heilzame werking op het hart

Watermerken uit de 15e en 16e eeuw



De bevindingen van de wetenschappers kwamen echter te laat: de

icoon met de inkeping had zich in de 14e en 15e eeuw in de harten

van de mensen genesteld en was een populair en herkenbaar

symbool geworden, voor elite én volk. Het symbool van het hart als

bron van de liefde verspreidde zich in de volgende eeuwen,

gesteund door de cultus van het Heilig Hart, via speelkaarten,

dichters en verhalenschrijvers, enz. en zou standhouden ondanks

de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis.5

Tot in de 16e eeuw werd het hart vaak nog voorgesteld met een

botte onderkant. De spitse kant werd pas populair in de loop van

de 16e eeuw. Volgens Vinken heeft het klimopblad als stijlelement

hier een invloed op uitgeoefend.6 Overigens zijn er vanaf de 14e

eeuw zeldzame afbeeldingen gekend van een hart met een

afbuigende punt (het hart als een komma). Dit was het gevolg van

de vaststelling van Galenus dat de tip van het hart naar links

afboog. Ook nu nog ziet men soms zulke afbeeldingen.

SNELLE POPULARITEIT VAN HET SYMBOOL

Waarom heeft de populariteit van het hart in de Middeleeuwen

eigenlijk zo’n snelle vlucht genomen tot een icoon dat vandaag de

dag zowat overal is ingeburgerd? Er bestaan vele misvattingen

over welke aspecten de vorm van het hart dan wel hebben

beïnvloed of de populariteit ervan hebben bevorderd. Grofweg

kunnen een viertal verwantschapslijnen worden onderscheiden

die in de Middeleeuwen een rol bij de ontwikkeling van het hart

hebben gespeeld. Eerder dan dat ze aan de basis liggen van de

vorm, hebben ze zelf de icoon na verloop van tijd geïntegreerd en

mee succesvol gemaakt. Het gaat om de cultus van het Heilig Hart,

de heraldiek, de speelkaarten en de papierwatermerken.7

De vroegste afbeeldingen van het Heilig Hart zouden teruggaan

tot de Middeleeuwen. Daar zien we echter dat het hart aan de

onderkant nog geen scherpe punt heeft. Die zou er pas in de 16e

eeuw zijn bijgekomen (zie hierboven). Waarschijnlijk is dat de

cultus van het Heilig Hart het symbool van de goddelijke liefde

verdere bekendheid heeft gegeven. De cultus van het Heilig Hart

bereikte dan ook een flinke boom tussen de 17e en de 19e eeuw.

Serneels 8 vermeldt nog dat het hart als symbool voor de

goddelijke liefde mogelijk overgenomen werd van de Germanen

en Kelten, voor wie het hartteken de liefde voor moeder aarde zou

hebben verbeeld (zie ook de kadertekst hierna).

Een volgende genealogische lijn gaat terug tot de 12e eeuw en

betreft het gebruik van gestileerde harten op vlaggen en

wapenschilden. Het is echter onduidelijk of het wel de bedoeling

was een hart voor te stellen. Volgens Vinken zouden de motieven

echter pas voortkomen van de merken van de drukkers.9 Na

verloop van tijd zou de heraldiek het hartteken dan bewust

hebben opgepikt. In zijn Dictionaire des figures héraldiques

beschrijft graaf Théodore de Renesse bijvoorbeeld op vijf pagina’s

adellijke wapens met een hart.10 Hij toont een variatie van wapens

met 1 tot 7 harten, soms met een pijl erdoor, met vleugels, rozen,

zonnen of omringd door vlammen.

Het hart op de speelkaarten zou sporadisch opduiken in de 14e

eeuw, maar kwam vooral vanaf de 15e eeuw voor. De vroegste

kaarten met een hart stammen waarschijnlijk uit Duitsland of

Frankrijk. Het is ook hier weer onduidelijk of van meet af aan wel

bewust een hart werd voorgesteld op de Duitse kaarten (de vier

vormen zijn hart, eikels, bellen en bladeren) en de Franse kaarten

(vier vormen zijn harten, klaveren, ruiten en schoppen). Misschien

ging het wel om een blad of een variatie op de beker of vaas,

elementen  uit het Italiaanse kaartsysteem dat waarschijnlijk het

eerste in Europa was.11 De harticoon kan dus niet aan de

speelkaarten ontleend zijn omdat de speelkaarten met het hart

pas opdoken nadat het symbool al was ontwikkeld.

Een oudere lijn ten slotte gaat terug tot de papierwatermerken. Al

rond 1330 gebruikten Zuid-Europese papiermakers watermerken

met een hartmotief. Toen vanaf de 14e eeuw de vraag naar papier

toenam, verspreidde het papier met de watermerken, eigen aan

elke handelaar, zich over de rest van Europa. Ook hier is het niet

zeker of er geen bladeren en varianten erop werden voorgesteld.

Het klimopblad was immers een geliefd stijlelement in de

Middeleeuwen. Vaak ziet men overigens nog een hoofdnerf in de

afbeeldingen. Pas na verloop van tijd wordt de gelijkenis van het

watermerk met het hart duidelijk doordat er elementen bijkomen

zoals een pijl of kroon.

POPULAIRE ICONOGRAFIE�

Tekening van een runderhart door Leonardo Da Vinci
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Het hart als populair symbool

In de christelijke wereld bekleedt het hart

een belangrijke symbolische locus. We

kunnen zelfs stellen dat het belang van het

symbool voor de christenen heeft bij-

gedragen tot de verdere popularisering

van de icoon.Vanaf de 12e eeuw vinden we,

zij het erg zeldzaam, getuigenissen terug

van de devotie voor het Heilig Hart.

Hoewel de eerste christenen het hart ver-

eerden als symbool van opoffering en de

liefde van Christus, was vóór de vroege

Middeleeuwen de cultus van verering om

diverse redenen verdwenen: de bloederige

vervolgingen van christenen, de christelijke

interne disputen, invasies die het ontwik-

kelen van een religieuze symboliek bemoeilijkten, de marginale

rol van het hart voor de kloosterbroeders (die vonden dat de

kruisvaarders het hart misbruikten om hun excessen goed te

praten). De religieuze iconografie stootte pas goed door vanaf de

15e eeuw met gangmakers als de heilige Catharina van Siena

(1347-1380), afgebeeld met een hart met kruisen, en de heilige

Theresa van Avila (1515-1582), afgebeeld met een brandend hart

door pijlen doorboord.12 Volgens Boyadjian speelde vooral

kloosterzuster Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690, Frankrijk)

een belangrijke rol in de popularisatie van het Heilig Hart door

een symboliek te stimuleren van het hart met doornenkroon,

bloedende wonde, vlammen en een kruis.13 De religieuze prenten

en het ontstaan van de graveerkunst leidden mee tot de popula-

risering van het symbool voor het Heilig Hart. Aanvankelijk waren

de religieuze prenten met het Heilig Hart of de gekruisigde

Christus vooral hand-

werk van monniken.

Toen vanaf de late

14e eeuw de tech-

niek van het grave-

ren zijn intrede

deed, nam lang-

zaam het aandeel

van de kloosters in

de reproductie af

ten voordele van de

graveerders en druk-

werkhandelaars in

de grote steden

met een explosie

van het succes van

de prenten in de 17e

eeuw tot gevolg.

Vooral Antwerpen profiteerde hiervan als

productiecentrum met bekende families

als Galle, Van Merlen, Wiericx en Fruytiers

en graveerders zoals Haeften en Antoon

Wiericx. In deze periode werden ook de

jezuïeten zich bewust van het belang van

het symbool voor de massa en als propa-

gandamiddel tegen het protestantisme en

ze eigenden zich het symbool toe.

Vrij snel werd ook het hart van Maria

geassocieerd met de devotie voor het hart

van Christus, wat leidde tot een wijd-

verbreide dubbele devotie in de 19e eeuw.

Naar het begin van de 20e eeuw dalen de

heilige prenten sterk in populariteit, niet

alleen door het pleidooi van de kerk voor versobering, maar ook

als gevolg van de daling van de esthetische waarde door de

industriële productie en de tanende belangstelling voor het

christelijk geloof. In de loop der tijden kreeg het Heilig Hart er

kenmerkende voorstellingswijzen bij, zoals het hart met de licht-

stralen. Later kwam daar het hart doorboord met pijlen bij. De

eerste presentaties hiervan zouden uit de 15e eeuw stammen en

werden gevonden in Vlaanderen en Frankrijk. De pijl verwijst

waarschijnlijk naar de speer die de linkerzijde van Christus door-

boorde. In het verlengde hiervan ook een associatie met Cupido,

die de harten doorboort met een gouden punt om de liefde te

doen ontluiken.We kennen ook talrijke afbeeldingen van het hart

van Christus met de bloedende wond en de doornenkroon. Vaak

wordt ook het hart van Maria omringd met een rozenkrans en

doorboord met een zwaard als symbool voor haar verdriet.Vooral

vanaf de 17e eeuw

zien we het beeld

van het brandende

hart dat staat voor

een uitzonderlijk

vurige liefde voor

Christus.

Oorspronkelijk hoor-

de dit attribuut bij

Caritas (de ver-

beelding van de

goddelijke liefde),

later werden ook

andere heiligen

zoals Catharina van

Siena en Antonius

van Padua hiermee

geassocieerd.De heilige Theresa van Avila (1515-1582) Gravure van aflaat, Antwerpen, 18e eeuw

Aquarel van een hart met doornen, naar een

ontwerp van M.-M. Alacoque, 18e eeuw

DE CULTUS VAN HET HEILIG HART: VOORAL VANAF DE 15e EEUW
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HET HART IN DE ASTROLOGIE

Ook buiten de christelijke context was het hart als embleem

gebruikelijk. Het is één van de symbolen van het broederschap van

de Odd Fellows. Odd Fellows zijn lid van een internationaal broe-

derschap (IOOF Independent Order of Odd Fellows) dat de verdraag-

zaamheid onder alle mensen wil bevorderen en dat streeft naar de

harmonie in de samenleving door eigenschappen als liefde,

vriendschap en waarheid te waarderen. Odd Fellows hebben de

opdracht ‘de zieken te bezoeken, de bedroefden te troosten, de

doden te begraven en de wezen op te voeden’. Het broederschap

ontstond in de 18e eeuw in Engeland, in 1911 werd de eerste

Belgische Odd Fellow loge opgericht. Ex-meesters dragen als sym-

bool het hart in een geopende linkerhand. Het hart geldt als waar-

schuwing dat de daden van de mens moeten voortkomen uit zijn

hart en als symbool voor vriendschap, liefde en waarheid. De geo-

pende linkerhand wordt getoond omdat deze zich het dichtst bij

het hart bevindt.14 De astrologie maakte ook dankbaar gebruik

van het hart. De gedachte dat de dierenriemtekens een invloed

hebben op de organen is oud. Uit de laatmiddeleeuwse Duitse

kalender Martyriologium van 1484 kon op die manier worden

afgeleid welke dagen gunstig waren voor een aderlating.15 En een

Utrechtse ordonnantie uit 1607 vermeldt dat aderlaten verboden

was “als die mane in Gemini is en Leone.” 16

In de 20e eeuw werd het wat vergeten teken dankbaar door de

hippiebeweging van de jaren 1960 terug opgerakeld als symbool

voor de vrije liefde, waarna ook de reclamesector uit de kracht van

dit symbool putte. Momenteel zijn de publiciteitscampagnes met

het hart als medium ontelbaar, gaande van pralines over kazen tot

wenskaarten, magazines, reizen, ... De verspreiding van de harti-

coon verliep in de 20e eeuw via diverse kanalen. Onder andere via

het boek Heart of Darkness van Joseph Conrad uit 1899 en de

magistrale film Apocalypse now van Francis Ford Coppola, die op

dit boek werd gebaseerd,17 via de overlevering dat het hart van

Jeanne d’Arc niet door het vuur werd verteerd op de brandstapel

en dankzij het baanbrekende onderzoek van Vesalius naar het

hart. Via de verering van de heilige Theresa van Avila als patrones

tegen hartklachten, door het beeld van Afrodite als godin van de

liefde en Cupido als verbinder van geliefden. Dankzij de heilzame

werking van het meiklokje voor het hart 18 of de genetica die onze

bloedverwantschappen ontrafelt. En zo zijn er nog tal van wegen

en redenen, waaruit blijkt dat het hartsymbool onze cultuurge-

schiedenis sterk heeft beïnvloed en in onze harten is genesteld. �

POPULAIRE ICONOGRAFIE�
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17 Francis Ford Coppola baseerde zijn film Apocalypse now op het boek

Heart of Darkness van Joseph Conrad. Hij verschoof de setting van

Kongo (in het boek) naar Vietnam (ten tijde van de Vietnamoorlog) in

de film. In beide werken krijgt het hart een sombere connotatie - men

gaat op zoek naar het hart van de niet-beschaving en ontdekt

uiteindelijk allerlei excessen van het koloniale Kongo (boek) en Vietnam

tijdens de oorlog (film).

18 Al in de Middeleeuwen was de heilzame werking van het meiklokje - of

nog, lelietje-van-dalen - voor het hart gekend. In het werk Inleydinge tot

de Hollantsche Genees-Middelen uit 1642 vermeldt geneesheer Johan

Van Beverwijck het hartgespan en de lelietjes-van-dalen als hart-

versterkende medicijnen. Ook andere (giftige) kruiden hadden bij een

weloverwogen gebruik een heilzame werking. De Londense arts

Withering bestudeerde in de 18e eeuw de samenstelling van een

mysterieuze hartversterkende kruidenmengeling. Na analyse bleek het

(giftige!) vingerhoedskruid een positieve invloed uit te oefenen op de

werking van het hart (G.T. HANEVELD, p. 157, 161).Valentijnskaartje van rond 1900, België


