Egypte in een 17e-eeuws Theater van de Wereld.
De Egyptische collectie van het Museum
Kircherianum
Martje de Vries
“Niemand die het museum van het Collegium Romanum niet heeft gezien, kan
zeggen dat hij in Rome is geweest.”
Athanasius Kircher, in een brief gedateerd 5 mei 16771

A

ls we de woorden van Athanasius Kircher (1602-1680) mogen geloven,
was zijn museum wereldberoemd in de tweede helft van de 17e eeuw.
De eerste publicatie van de collectie, getiteld Musaeum Celeberrimum,
“het beroemdste museum”, refereert aan deze prominente positie, maar de
officiële naam was Museum Kircherianum, naar de eerste conservator.2 In het
museum waren onder veel meer ook Egyptische en Egyptiserende objecten
te vinden. Een toelichting op enkele van deze objecten en de interpretaties
daarvan geven een beeld van de omgang met Egypte in het 17e-eeuwse Rome.
Een Theater van de Wereld en de
Stad

Het Museum Kircherianum ontstond in
1651, toen het Collegium Romanum,
het Jezuïetencollege in Rome, een grote
collectie erfde van de toenmalige secretaris
van de Romeinse senaat, Alphonso
Donnini.3 Dankbaar voor deze gulle gift
richtten de paters een rijke galerie in
binnen het Collegium, vlakbij de toen nog
onvoltooide Sant’Ignazio, om de objecten
uit de privévertrekken van het Palazzo dei
Conservatori op te stellen.
Athanasius
Kircher,
hoogleraar
wiskunde en Hebreeuws aan hetzelfde
Jezuïetencollege, werd aangesteld als eerste
conservator. Hij voegde aan de collectie
van Donnini zijn eigen verzameling wisen natuurkundige instrumenten, klokken,
manuscripten, naturalia, etnografische en
oudheidkundige objecten toe. Daartoe
behoorden ook enkele Egyptische
objecten die hij in Avignon had ontvangen
van de astronoom en oudheidkundige
Nicolas Claude Fabri de Peiresc (15801637).4 Verder bezat hij Chinese artefacten,
Etruskische vazen en bronzen beeldjes,
Grieks-Romeinse beelden, grafstenen
en andere inscripties. Met zijn secretaris
en mechanicus Giorgio de Sepibus
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vervaardigde Kircher bovendien eigen
uitvindingen en hydraulische machines.
Het pronkstuk van de collectie was
volgens De Sepibus de bibliotheek, waar
Kirchers volledige oeuvre van ruim 30
boeken te vinden was, zij aan zij met
kostbare en oude Chinese en Arabische
manuscripten.
Het geheel toonde de bezoeker
volgens Kircher een “theater van de
wereld en de stad”, theatrum mundi et
urbis. Het museum bleef bestaan tot het
eind van de 19e eeuw, maar werd toen
opgeheven; de objecten raakten verspreid
over verschillende collecties in Rome en
andere Italiaanse steden.5
Dezelfde diversiteit als in Kirchers
verzameling te zien was, kenmerkt
ook de inhoud van zijn boeken en
wetenschappelijke interesses. Hij was
gefascineerd door het onbekende, en
schreef volumineuze werken over
astronomie, religie, musicologie, China,
wiskunde, linguïstiek, geografie en optica.
Paula Findlen noemde de 17e-eeuwse
wetenschapper wellicht terecht ‘The
Last Man who knew Everything’.6 Zijn
grootste fascinatie betrof Egypte, en in
het bijzonder de ontcijfering van het
hiërogliefenschrift – in zijn autobiografie
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is dit het enige project binnen zijn
wetenschappelijke carrière dat hij
uitgebreid bespreekt. Naar verluidt was
hij in een bibliotheek in Speyer zó geraakt
door afbeeldingen van obelisken met
hiërogliefen, dat hij sindsdien vastbesloten
was dit mysterieuze schrift te ontcijferen.
Op aanraden van de eerder genoemde
Peiresc werd Kircher in 1633 uit Frankrijk
naar Rome gehaald door paus Urbanus
VIII, niet alleen om wiskunde te doceren
aan het Collegium Romanum, maar vooral
omdat hij de sleutel tot de ontcijfering van
het schrift zou bezitten.7
De objecten die hij meenam naar Rome
stonden later opgesteld in zijn museum.
Kircher gebruikte deze objecten in
combinatie met de antieke tekstuele
bronnen voor zijn studie naar Egypte en
het hiërogliefenschrift. Het is daarom de
moeite waard te inventariseren welke
objecten hij voor deze studie tot zijn
beschikking had. Op grond van zijn
beschrijvingen en interpretaties van deze
voorwerpen krijgen we een inzicht in de
17e-eeuwse wetenschapsbeoefening en
het beeld dat Kircher van Egypte had.

De Egyptische collectie van het
Museum Kircherianum

De enige contemporaine catalogus van het
Museum Kircherianum is van de hand van
De Sepibus en verscheen in 1678. Deze
publicatie geeft ons niet veel informatie
over de Egyptische collectie van Kircher,
en werd door Angela Mayer-Deutsch
terecht getypeerd als meer beschrijvend
dan gedetailleerd en volledig.8 De
Sepibus neemt de rol aan van een gids:
hij neemt de imaginaire bezoeker van
het museum bij de hand, leidt hem rond
en probeert met woorden het museum
voor de bezoeker op te roepen en toe te
lichten. In zijn rondleiding noemt hij
slechts enkele Egyptische objecten: een
fragment van een nilometer (een middel
om de hoogte van het water van de
Nijl te meten), een standbeeld van Isis
multimammea (een ‘veelborstige’ Isis, het
type dat bekend staat als Diana Efesina
of Isis-Demeter), een aantal niet verder
gespecificeerde Egyptische olielampen
en enkele urnen met hiëroglifische
inscripties, die Kircher ter vertaling waren
toegezonden door keizer Ferdinand III.
Dit lijkt de verzameling van Egyptische

en Egyptiserende objecten te zijn geweest;
of de urnen en lampen authentiek
Egyptisch waren, is nu moeilijk vast te
stellen. Het beeld van Isis multimammea
is in ieder geval een Romeinse adaptatie
van de Egyptische godin.9 Kircher en De
Sepibus maken echter geen van beide
het onderscheid tussen Egyptisch en
Egyptiserend: het bijvoeglijk naamwoord
Aegyptus, “Egyptisch” wordt zonder
verdere toelichting bij alle genoemde
objecten gebruikt.

Fig. 1: De enige afbeelding van het Museum
Kircherianum uit de
catalogus van De Sepibus. Athanasius Kircher
leidt zelf zijn bezoekers
rond.

De bezoeker trof in het museum echter
ook “Egyptische” objecten aan die noch
oorspronkelijk uit Egypte kwamen, noch
een antieke nabootsing van een Egyptische
stijl waren. Ze waren gemaakt in de 17e
eeuw, soms door Kircher zelf, en gaven een
“Egyptische sfeer” weer. Bij binnenkomst
stuitte de bezoeker bijvoorbeeld op een
combinatie van Aegyptiaca en techniek:
een fontein met daarin een Isisbeeld dat
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volgens De Sepibus volkomen terecht: ze
pronkten in het museum als “een bewijs
van zijn veelzijdige en diepe verstand
en zijn eeuwige roem” (vasti et profundi
ingenii aeternaeque famae argumentum).
Een zesde modelobelisk is door Kircher
bedacht; zelfverzonnen hiëroglifische
tekens wijdden deze aan paus Clemens
IX, voor de verrichting van niet nader
toegelichte “onsterfelijke verdiensten”
(immortalibus meritis).10
Kircher gebruikte alle objecten voor zijn
studies: referenties aan zijn museum
doorspekken dan ook al zijn werken.
Een korte schets van Kirchers studie van
Egypte is noodzakelijk als context bij de
interpretaties die hij aan specifiek deze
Egyptische objecten toekent.

Kircher en Egypte

Fig. 2: Portret van
Athanasius Kircher,
gemaakt toen hij 62
jaar was.
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de bezoekers begroette door naar alle
kanten water te sproeien. Egypte kwam
in de rondleiding ook aan de orde bij de
naturalia van de collectie: naar aanleiding
van de twee opgezette krokodillen en de
tand van een nijlpaard die het museum
bezat, bespreekt De Sepibus het land van
de Nijl, de herkomst van deze objecten en
dieren. De kroon op Kirchers veelzijdige
“Egyptische” collectie waren echter de
houten reproducties van obelisken in
Rome die Kircher van een interpretatie
had voorzien. De Sepibus wijdt enkele
pagina’s aan de beschrijving van Kirchers
obeliskenproject, en voegt gedetailleerde
prenten van de heropgerichte monumenten
toe, afkomstig uit de betreffende studies
van Kircher, in de verder niet heel rijk
geïllustreerde catalogus. Dat Kircher
als “Restaurator en interpreet van de
Egyptische hiërogliefen” (Restaurator et
interpres hieroglyphicorum Aegyptiorum)
deze reproducties tentoon wilde stellen, is

In de culturele wereld in Rome, die in de
17e eeuw reeds lang gevoed werd door
Italiaanse en buitenlandse humanisten,
bestond een grote literaire, kunstzinnige
en archeologische interesse in de oudheid.
Bij de zoektocht naar de klassieken
stuitte men niet alleen op de Egyptische
obelisken, maar ook op kostbare en
vergeten handschriften over de Egyptische
traditie en mythes.11 Vanaf de 16e eeuw
ontstond daardoor een hernieuwde
nieuwsgierigheid naar die mysterieuze
cultuur en haar kunstobjecten, zoals
Egypte ook in de oudheid voorwerp
van fascinatie was geweest. Kircher
droeg hieraan bij; beïnvloed door de
intellectuele tradities van de vorige twee
eeuwen profiteerde hij van de opleving
van interesse in oosterse talen, culturen en
religies in de 17e eeuw, die onder meer een
gevolg waren van de contacten die door
zijn eigen Jezuïetenorde over de wereld
werden gelegd. Hij correspondeerde
met zijn ordeleden en ontving van hen
geschenken die hij tentoon stelde in zijn
museum. De studie van de elf talen die hij
naar eigen zeggen beheerste en de objecten
die hij tot zijn beschikking had, brachten
hem tot de productie van omvangrijke en
fraai geïllustreerde werken waarmee hij
volgens sommigen Egypte als eerste tot
een object van wetenschap maakte.12
Kircher reisde zelf nooit naar Egypte, maar
Rome bood hem naast teksten ook toegang
tot Egyptische oudheden, die daar in een
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grotere hoeveelheid waren verzameld
dan in welke andere stad in Europa –
de voorgaande artikelen in dit nummer
toonden reeds hoe belangrijk Egypte voor
Rome is geweest door de tijd heen. Rome
was als het ware een openluchtmuseum,
waarin de obelisken, die de fundamenten
waren van Kirchers hiërogliefenproject,
te bezichtigen waren. In talloze kleine
musea van oudheden, zowel openbaar
als privé, waren Egyptische artefacten te
vinden, veelal oorspronkelijk uit Rome,
die relevant waren voor Kirchers studie,
en waarnaar hij verwijst in zijn boeken.
De eerste vrucht van deze studie
verscheen al in 1636: Prodromus Coptus sive
Aegyptiacus, een inleiding in het Koptisch,
de liturgische taal van de Egyptische
christenen.13 Kircher meende dat het
Koptisch de laatste ontwikkeling was van
het oude Egyptisch, en het werk was dan
ook een opstap naar de ontcijfering van
de hiërogliefen, waarvan de Jezuïetenorde
het belang inzag: de herkenbare tekens
van het schrift zouden een bruikbaar
medium kunnen zijn waarmee het woord
van God over de wereld verspreid kon
worden.14 Als iemand ze kon ontcijferen,
zouden ze kunnen dienen als universele
taal. Kirchers correcte beweringen over
het Koptisch leken het begin van een
oplossing van het probleem. Bovendien
geloofde hij vast dat “Egypte niet alleen
de oorsprong was van de verspreiding
van het christelijke geloof in ver gelegen
landen, maar zelfs van iedere religie die
over de gehele wereld verspreid raakte
wanneer dan ook.”15 Dit geloof werd ook
wel de prisca theologia genoemd, en bood
veel wetenschappers in de 17e eeuw de
mogelijkheid om het christendom en
andere religies met elkaar te verzoenen.16
Kircher legde hiermee de fundamenten
voor de belangrijkste beweringen van
zijn levenswerk: de Oedipus Aegyptiacus,
waarvan de vier delen verschenen tussen
1652 en 1654. Daaraan voorafgaand bracht
hij Obeliscus Pamphilius (1650) uit, naar
aanleiding van een project waaraan hij
samen met Gianlorenzo Bernini (15981680) werkte: de heroprichting van de
obelisk die zijn Romeinse carrière was
begonnen als ornament in het Iseum
Campense. Deze werd de bekroning van
de Vierstromenfontein (Fontana dei
Quattro Fiumi) op Piazza Navona voor

het palazzo van de familie Pamphili. In
het voorwoord van deze publicatie schrijft
Kircher: “Bijna twintig jaar zijn er voorbij
gegaan, waarde lezer, sinds ik tijdens het
pontificaat van Urbanus VIII uit Frankrijk
naar Rome werd geroepen, om een zeker
hiëroglifisch interpretatiemodel voor de
Romeinse obelisken te presenteren, want
het gerucht ging dat ik aan de hand van
een oud Arabisch manuscript zwoeg
op de restauratie van deze tot nog toe
onbekende taal…”17

Fig. 3: Voorpagina van
Kircher’s vierdelige
Oedipus Aegyptiacus
(1652-54). Kircher staat
afgebeeld als de Griekse
held Oedipus, die het
raadsel van de sfinx
ontcijferd heeft.

Kircher was er heilig van overtuigd
dat in de hiërogliefen de universele en
goddelijke waarheid en de oorsprong
van alle wetenschappen besloten lag, en
sloot daarmee aan bij de Hermetische
traditie: “Hermes was de eerste die deze
zuilen, die ze de naalden van de farao
noemden, oprichtte, en hij beitelde de
wetenschappen die hij ontdekte erin.”18
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Oedipus Aegyptiacus

Kirchers studies van het Koptisch en de
Egyptische hiërogliefen culmineerden
in 1652-1654 in de publicatie van zijn
monumentale vierdelige levenswerk:
Oedipus Aegyptiacus, een werk dat “geboren
was uit 20 jaar constante geestelijke
hartstocht”.19 Het is vormgegeven
als de definitieve en langverwachte
encyclopedie van het oude Egypte, met
Kirchers ontcijfering van de hiërogliefen
als belangrijkste onderdeel. Op de
titelpagina vergelijkt Kircher zichzelf met
de Griekse held die het raadsel van de
Thebaanse sfinx wist op te lossen. Ruim
zeventig pagina’s testimonia in allerlei
talen en schriften (zelfs in zelfbedachte
hiërogliefen) met de centrale boodschap
dat de wijsheid van Egypte eindelijk
toegankelijk was voor iedereen die
daar al zo lang op had moeten wachten,
moesten het werk waarschijnlijk status en
geloofwaardigheid verlenen. In 1822 zou
Jean-Louis Champollion, geholpen door
de steen van Rosetta, definitief aantonen
dat Kirchers bevindingen berustten
op verkeerde veronderstellingen, en
dat zijn vertalingen van hiëroglifische
teksten totale onzin waren.20 Kirchers
lezing van de hiërogliefen legde de
oude Egyptenaren echter precies de
woorden in de mond die hij wilde horen:
ze hadden hun superieure wijsheid en
religieuze inzicht verspreid naar iedere
uithoek van het Mediterrane gebied: in
al zijn “ontcijferingen” en interpretaties
deelden de Egyptenaren wijze gezegden
uit, waardoor dit land als oorsprong van
wijsheid werd afgeschilderd.
De schriftelijke neerslag van zijn
onderzoek geeft naast een lezing van
antieke tekstuele bronnen ook een
objectstudie weer. Kircher was trots
dat hij daarvoor objecten uit zijn eigen
museum kon opvoeren – tegelijkertijd
had hij natuurlijk ook niet veel keus: hij
was afhankelijk van de materiële resten
die er in Rome voorhanden waren – en
bespreekt de objecten uit zijn “Egyptische”
collectie dan ook uitgebreid. Volgt uit de
interpretatie van deze objecten hetzelfde
beeld van Egypte?

Aegyptiaca geïnterpreteerd

De voorwerpen uit Kirchers eigen
Egyptische collectie zijn verspreid door
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zijn werken terug te vinden, voorzien
van soms enkele pagina’s bespreking
en interpretatie. Incidenteel verwijst De
Sepibus naar dit soort besprekingen in
Kirchers publicaties, maar meestal is dat
helaas niet het geval. Kircher gebruikte
objecten als aanleiding om bepaalde
aspecten van Egypte te belichten; een
bespreking van een nilometer leidt tot
een uiteenzetting over de oorsprong en
loop van de Nijl en de oorzaken voor de
jaarlijkse overstromingen.21 Kircher laat
zich in deze uiteenzettingen veelal leiden
door de antieke bronnen; hij geeft zijn
besprekingen en illustraties vorm aan de
hand van teksten van bijvoorbeeld Strabo,
Diodorus Siculus en Herodotus – de
laatste auteur is bijvoorbeeld belangrijk
in de bespreking van de Nijl, alsook in de
opsomming van Egyptische dynastieën.
Kircher voegt in zijn werk bijvoorbeeld
een kaart van Egypte toe aan de hand van
Strabo’s beschrijvingen; van Isis maakt
Kircher een illustratie aan de hand de
inhoud van Apuleius’ boek XI. Mummies
geven aanleiding voor een bespreking
van het proces van mummificatie, maar
ook voor een uiteenzetting over hoe de
Egyptenaren over de dood dachten en de
rol die offers en rituelen speelden in hun
religie. Kircher ziet overal analogieën, en
geeft in uitgebreide tabellen en figuren
parallellen weer tussen verschillende
talen, culturen, religies en chronologieën.
De Egyptische religie en beschaving wordt
hierin steeds gezien als de oudste, net als
het heilige schrift, dat dientengevolge
oorspronkelijke wijsheid moet bevatten.
In Kirchers verschillende Egyptestudies
vinden we de objecten die De Sepibus
noemt terug, en in zijn Oedipus Aegyptiacus
is het totaal verzameld. Het fragment van
een vermeende nilometer dat De Sepibus
noemt, blijkt bijvoorbeeld door Kircher zelf
gevonden te zijn bij de opgravingen van
het Iseum Campense, een tempel waar “allen
de Egyptische religie, of beter gezegd,
bijgeloof, uitoefenden”(superstitio). Deze
tempel verrijkte het 17e-eeuwse Rome
enorm in Aegyptiaca, want volgens
Kircher was er “op geen enkele andere
plaats in Rome zo’n grote overvloed aan
Egyptische standbeelden verschenen als
op deze”.22 Kircher had geluk: hij mocht
van deze gigantische overvloed aan
Egyptische oudheden (ingens antiquitatum
Aegyptiacarum copia) die opgegraven
werd een niet gering deel opstellen in zijn
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museum om te bezichtigen (non exiguam
partem in meo Museo spectandam exhibeo),
en beschrijft het betreffende marmeren
fragment als een voorbeeld daarvan:
“Op diezelfde plek werd een fragment
van een nilotische vaas gevonden,
bedekt met hiëroglifische tekens, waaruit
duidelijk de achterliggende gedachte en
vorm van nilotische vazen kon worden
afgeleid.” De binnenkant van dit soort
vazen was door lijnen verdeeld in twaalf
zones, “die ongetwijfeld moeten worden
beschouwd om ofwel het toenemen en
afnemen van de rivier, ofwel de uren
zoals een waterklok aan te tonen”.23 De
eerste interpretatie werd door De Sepibus
overgenomen, de tweede wordt nu als
correct verondersteld.24 Het roodgranieten
fragment van de clepsydra, een waterklok,
is nu te zien in het Egyptisch museum in
Turijn (inv. 1/29).
In dezelfde opgraving vond Kircher
een kroonreliëf, dat hij eigenhandig
uit de talloze stenen (innumeris saxis)
van de resten van het Iseum Campense
tevoorschijn had weten te halen en had
opgesteld in zijn museum.25 De Sepibus
rept er met geen woord over, maar Kircher
beschrijft wat er wordt afgebeeld op het
reliëf: op een ondergrond van vlammen
heffen twee adders hun koppen met
daarop bollen op. Tussen hen zien we een
bundeltje granen, met daarop een bloem,
een vrucht en een globe. Aan de hand
van deze afbeelding legt Kircher uit: “dit
is een hiëroglifisch karakter, geen letter,
geen lettergreep of klank, maar het toont
de geest [van de beschouwer] een volledig
betekenisvol geheel.”26 Het laatste deel van
deze zin, integrum idealem sensum, laat zich
moeilijk uit het Latijn vertalen, vanwege
de Platoonse implicaties die hiermee
samenhangen. Het laat zien dat Kircher
in zijn studies oudheidkundig onderzoek
en filologie combineerde met Renaissance
neoplatonisme: de hiërogliefen hadden
een symbolische waarde en hadden stuk
voor stuk betekenis op verschillende
niveaus. Dergelijke opvattingen over
symboliek lagen aan de basis van
Kirchers verkeerde interpretatie van de
hiërogliefen.
Andere vondsten die Kircher beschrijft
en interpreteert waren te bezichtigen in
musea elders in Rome, en ook deze zijn
vrijwel altijd geïllustreerd en voorzien van
hun herkomst. Niet alleen reisde Kircher

Fig. 4: De Isisfontein
begroette volgens De
Sepibus de bezoekers bij
binnenkomst in het museum. Kircher beschrijft
en illustreert de werking
van deze fontein in zijn
Oedipus Aegyptiacus
(1652-54, tomus IIb,
332-333). Uit de vele
borsten van Isis zou geen
water maar melk hebben
gestroomd.

alle musea af om stukken te bestuderen; er
werden hem ook Aegyptiaca toegezonden
ter interpretatie.27 Andere Aegyptiaca,
gevonden in Rome, werden hem
geschonken door vrienden en stelde hij op
in zijn museum.28
Zijn uitgebreide beschrijving, illustratie
en interpretatie van het beeld van Isis
multimammea
ondersteunt
Kirchers
ideeën over Egypte als oorsprong van
alle religies: hij beschrijft in enkele
pagina’s de functies van de godin Isis, en
concludeert dat in haar de genealogie van
alle andere godinnen besloten lag, zoals
in Osiris die van alle goden: in Osiride
tota Deorum genealogia repraesentatur; sic et
in Iside Dearum.29 Ze is dus werkelijk een
πολύμορφον δαίμονα, een veelvormige
goddelijke macht, die niet onterecht de
Moeder van alle goden genoemd wordt.30
De fontein met het Isisbeeld wordt ook
toegelicht en geïllustreerd wanneer
Kircher is toegekomen aan de bespreking
van de Egyptische kennis van de
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mechanica.31 Deze was gebouwd volgens
antieke principes van Heron: de fontein
werkte door luchtdruk die de vloeistof
omhoogstuwde. De illustratie die Kircher
bijvoegt toont dat het Isisbeeld opnieuw
een multimammea-variant was, en de
knipoog naar het feit dat zij de moeder
aller godinnen was vond de bezoeker in
het feit dat zij geen water, maar melk alle
kanten op sproeide, uit de vele borsten
waaraan zij haar naam dankte.

Egypte in een 17e-eeuws Theater van
de Wereld

Uit de aanwezigheid van vele collecties
met Aegyptiaca in Rome blijkt dat men
in de 17e eeuw gefascineerd was door
Egypte. Niet alleen werden Egyptische
objecten kennelijk actief verzameld en
als waardevolle artefacten beschouwd:
uit Kirchers werken blijkt dat er zelfs
begonnen werd met de opgraving van
de grootste Isistempel in Rome, het
Iseum Campense. In deze eeuw werden de
eerste stappen gezet van fascinatie naar
een wetenschappelijke benadering, en
Athanasius Kircher droeg hieraan veel bij
met zijn studies.
Uit zijn bespreking en interpretatie
van enkele objecten uit het Museum
Kircherianum blijkt echter dat niet alleen
de egyptologie, maar ook de archeologie
en filologie nog in de kinderschoenen
stonden.
Kirchers
17e-eeuwse
wetenschapsbeoefening
resulteerde
in interpretaties van objecten binnen
de kaders van esoterie en empirisme.
Hij hield vast aan het idee dat Egypte
een land van oorsprong van alle latere
religies, wijsheid en schriften was, en
voorzag daardoor de objecten, net als
de hiërogliefen, van een veelal foutieve
symbolische interpretatie. Een fragment
van een clepsydra (waterklok) wordt door
hem beschreven als onderdeel van een
nilotische vaas, en uit de afbeeldingen kan
men veel leren over de symboliek van de
Nijl; een reliëf wordt door hem aangezien
voor een hiëroglifisch teken; een beeld
van een Isis-Demeter (of: Diana Efesina)
wordt geïnterpreteerd als het bewijs dat
in Isis de genealogie van alle godinnen
besloten ligt. De hiërogliefen op de
obelisken ondersteunden zijn ideeën over
het land van de Nijl, die hij uiteenzette
aan de bezoekers van zijn museum aan
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de hand van zijn houten modellen. Zijn
foutieve interpretaties kunnen we hem
tegelijk niet echt verwijten: volgens Daniel
Stolzenberg hanteerde Kircher principes
over symboliek en de overdracht van
oude kennis die in de 17e eeuw algemeen
geaccepteerd waren.32
Dat Egypte in de 17e eeuw niet
alleen maar als gewichtig en serieus
concept werd gezien, blijkt uit de kleine
kwinkslagen in Kirchers collectie: de
Isisfontein die melk spuit op bezoekers
en de houten obelisk met hiërogliefen die
hij zelf had verzonnen, waaronder een bij
met slechts vier poten.
Als casus in de 17e-eeuwse
wetenschap illustreren Kirchers studies
van Egypte aan de hand van objecten en
teksten een moment in de geschiedenis
waarop archeologie, filologie en esoterie
naast elkaar bestonden. Speelse allusies
naar dit mysterieuze land werden
zelfs geïncorporeerd in Kirchers eigen
uitvindingen. Kirchers museum, het
theater van de wereld en de stad,
toonde zijn objecten en studies aan
wetenschappers over de hele wereld.
Kirchers ideeën over Egypte waren groot,
en hij verzamelde zo veel tekstuele en
materiële bronnen als hij kon om deze
kracht bij te zetten. Het idee van de
prisca theologia bood vele 17e-eeuwse
wetenschappers een mogelijkheid tot
verzoening van het christendom en
andere (oudere) religies.33 Egypte was het
daarom waard om bestudeerd te worden:
het was een land van oorsprong en veel
waardevolle kennis. Het land was ten tijde
van Kircher echter geenszins van mysterie
ontdaan: de Egyptische sfinx had in
Kircher nog lang niet een fatale Oedipus
getroffen en hield nog vele raadselen over
voor de toekomst.
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1. (Archivio Pontificia Università Gregoriana, Museo
Kircheriano, 35 VII (c) f. 6.
2. G. de Sepibus, secretaris en mechanicus van het
museum, schreef de publicatie. Voluit is de titel:
Romani Collegii Societatus Jesu Musaeum celeberrimum
cujus magnum antiquariae rei, statuarum, imaginum,
picturarumque partem ex legato Alphonsi Donini,
S.P.Q.R. a Secretis, munifica liberalitate relictum. P.
Athanasius Kirchnerus Soc. Jesu, novis & raris inventis
locupletatum, compluriumque principum curiosis
donariis magno rerum apparatu instruxit; innumeris
insuper rebus ditatum, tum peregrinis ex Indiis allatis
rebus exponit Georgius de Sepibus Valesius, Authoris in
machinis concinnandis Executor. (Amsterdam 1678).
3. Donnini besloot uit liefde voor de Jezuïetenorde
zijn collectie van standbeelden, maskers, schilderijen,
idolen, wapens, tekeningen, marmerplaten, glazen
en
kristallen
objecten,
muziekinstrumenten,
beschilderde borden en diverse soorten steen
en oudheidkundige objecten te doneren aan het
Collegium Romanum. Zijn testament van 12 november
1651 is bewaard in het Archivio di Stato di Roma
(30 notai capitolini, Uff. 9 testamenti, vol. 1042 c.
924-926). Donnini kondigde deze donatie al eerder
aan in een brief van 7 mei 1651 (Archivio Pontificia
Università Gregoriana, Kircher, ms. 558 (IV), f. 142),
waarin hij de hoop uitdrukte dat zijn collectie tot nut
zou zijn voor de studie van de vele geleerden in het
Collegium.
4. M.A. Fugazzola Delphino en E. Mangani, ‘Il
Museo Kircheriano’, in: C. Cerchai (ed.), Il Collegio
Romano dalle origini al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Rome 2003) 265-319.
5. Voor meer informatie over de geschiedenis
van het Museum Kircherianum en de verspreiding
van de collectie, zie E. de Ruggiero, Catalogo
del Museo Kircheriano (Rome 1878); Fugazzola
Delphino en Mangani (2003) en E. Lo Sardo (ed.),
Athanasius Kircher S.J. Il Museo del Mondo (Rome
2001). De zaal waar het museum oorspronkelijk
was ondergebracht bevat nu de archeologische en
kunsthistorische bibliotheek van het Ministero per i
beni e le attività culturale en is iedere woensdag en
donderdagochtend te bezoeken. Enige resten van
het Museum Kircherianum zijn in het oude gebouw
van het Jezuïetencollege bewaard gebleven, waarin
nu het Liceo E. Visconti is gevestigd. De resten,
waaronder Kirchers houten modelobelisken, zijn op
aanvraag te bezichtigen. Voor meer informatie over
een bezoek aan de restanten van het museum, zie
www.liceoeqvisconti.it/museo/109.
6. P. Findlen (ed.), Athanasius Kircher: the last man who
knew everything (New York 2004).
7. Zo vermeldt Giorgio de Sepibus in Musaeum
Celeberrimum (1678: 11): Siquidem sedente Urbano
VIII. Ex Gallia evocatus, ubi varia Sapientissimo viro
Nicolao Pareiscio hieroglyphicae literaturae specimina
monstrarat, cuius monitu et intercessione Pontifex certior
factus, Romam venire iussus, quod ipsi impositum erat
interpretationis munus stupente Roma executes fuit.
8. A. Mayer-Deutsch, Das Musaeum Kircherianum.
Kontemplative Momente, historische Rekonstruktion,
Bildrhetorik (Zürich 2010) 189.
9. Zie De Sepibus (1678) p. 8 (fragment nilometer en
standbeeld Isis multimammea), p. 15 (olielampen) en
p. 23 (urnen met hiëroglifische inscripties).
10. Zie De Sepibus (1678) p. 3 (Isisfontein), p. 24 en 31
(beschrijvingen krokodillen en nijlpaardtand) en p.
11 (houten reproducties van de obelisken).
11. Onder andere de teksten van Horapollo
(Hieroglyphica), Plutarchus (De Iside et Osiride),
Herodotus (Historiën) en Apuleius (Metamorphosen)

waren in de 17e eeuw weer beschikbaar. Deze
teksten hadden grote invloed op de werken van
Kircher over Egypte. Bovendien had Marsilio Ficino
aan het eind van de 15e eeuw in opdracht van
Cosimo de Medici het Corpus Hermeticum vertaald,
dat genoemd was naar de beroemde mythologische
Hermes Trismegistus. Het Corpus was een
verzameling van Alexandrijnse teksten die tussen
de 2e en de 3e eeuw na Christus gedateerd werden.
In 1614 had de wetenschapper Isaac Casaubon deze
teksten, die door Kircher nog steeds werden gezien
als teksten uit het vroegste begin van de beschaving,
gedateerd in het laat-antieke Alexandrië. Hij nam
daarmee veel van de romantiek van de tekst af,
hoewel veel Egyptologen wel geloven dat de inhoud
van de teksten wel zeer oud moet zijn. De teksten
kunnen worden onderverdeeld in de filosofische
teksten en de populairdere teksten over magische
astrologie en alchemie, waarin bijvoorbeeld de
fabricatie van talismannen besproken werd, en de
geheime krachten van planten, stenen en dieren.
De vertaling van Ficino droeg bij aan een opleving
van het hermetisme in de 16e en de 17e eeuw.
Geleerde humanisten als Pico della Mirandola, F.
Giorgio Veneto, Ludivico Lazzarelli en anderen
zochten tijdens in hun studies naar bewijzen die
het hermetisme met het neoplatonisme verenigden.
Hermes werd beschouwd als een tijdgenoot van
Mozes, en zijn leer werd daardoor gezien als prisca
theologia: de oudste theologie ofwel de ware religie.
Kircher geloofde dat oorspronkelijke wijsheid over
de ware religie was opgeslagen in de hiërogliefen, en
dat was één van de redenen waarom hij zo gebrand
was op de ontcijfering ervan (Stolzenberg 2003).
12. C. Mazza, ‘Le antichità imperiali e i culti orientali:
l’Iseo Campense’, in: E. Lo Sardo (ed.), Athanasius
Kircher S.J. Il Museo del Mondo (Rome 2001) 133-141.
13. Hoewel zich in de bibliotheek van het Vaticaan
een grote collectie Koptische manuscripten bevond,
was niemand in de 17e eeuw in staat deze te lezen.
Kircher had naar eigen zeggen een middeleeuws
Arabisch manuscript weten te bemachtigen dat een
inleidende grammatica van het Koptisch bevatte. Hij
zette het Arabisch om in het Latijn, zodat dit geschrift
voor iedereen toegankelijk was. In 1643 verscheen
een herziene versie: Lingua Aegyptiaca restituta.
14. Prodromus Coptus sive Aegyptiacus werd in 1636
uitgegeven in Rome door de Sacra Congregatio de
Propaganda Fide, de missionaire tak van de paus,
die om die reden veel belang hechtte aan het boek.
Dat bleek ook uit het feit dat het boek in maar liefst
10 verschillende talen werd vertaald en gedrukt.
(I.D. Rowland, The Ecstatic Journey, Athanasius Kircher
in Baroque Rome (Chicago 2000) 8.
15. A. Kircher (1636: 86) Aegyptum non Christianae
tantum Religionis, in exteris regionibus promovendae;
sed, & omnis superstitionis per totum orbem propagatae
Seminarium nullo non tempore fuisse, clare patebit.
16. Stolzenbergs studie van Kirchers levenswerk
Oedipus Aegyptiacus is bedoeld om Kircher te
rehabiliteren als oudheidkundige en zijn gebruik
van occulte filosofie in dienst daarvan te zien. De
prisca theologia komt daarbij uitgebreid aan bod. D.
Stolzenberg, Egyptian Oedipus, Athanasius Kircher and
the secrets of Antiquity (Chicago 2013).
17. A. Kircher, Obeliscus Pamphilius (Rome 1650: 4):
Quatuor lustra iam propè aguntur, Lector Benevole, quo
Urbano VIII. Pontificatum gerente, Romam, ut in Obeliscis
Romanis specimen quoddam exhiberem hieroglyphicae
interpretationis, è Gallia vocor; cuius literaturae hucusque
incognitae ex pervetusto Manuscripto Arabico Codice
instaurationem me moliri fama ferebatur...
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18. A. Kircher (1650: 1.45). Kircher citeert hier een
zekere B. Abenephius: Hermes autem primus fuit, qui
erexit Columnas illas, quas Acus Pharaonis dicunt, & in
iis insculpsit, quas invenierat scientias. Abenephius,
die in het Arabisch schrijft (door Kircher voorzien
van een Latijnse vertaling), was de auteur van het
traktaat dat moest leiden tot de ontcijfering van de
hiërogliefen. Er is echter geen enkele versie van dit
traktaat overgeleverd. Stolzenberg suggereert dat
het werk van Abenephius, waarnaar Kircher steeds
onder andere titels naar verwijst, niet bestond, en
dat de figuur verzonnen is door Kircher. De Hermes
waarover gesproken wordt, is Hermes Trismegistus.
(Stolzenberg 2003: 83-88).
19. Habes itaque, Benevole Lector, viginti annorum Opus
continuo mentis aestu partum, zegt Kircher in het
voorwoord van het eerste deel. Het duurde ruim
drie jaar om de boeken te drukken, onder andere
door de honderden illustraties waarmee de boeken
verrijkt zijn. In 1655 verschenen alle delen tegelijk.
20. De drie voornaamste bronnen die Kircher
gebruikte waren inaccuraat voor een ontcijfering.
De Hieroglyphica, een Griekse tekst toegeschreven
aan Horapollo, geschreven in de 4e eeuw in Egypte,
getuigt van geringe kennis van de hiërogliefen. Het
traktaat De Iside et Osiride van Plutarchus, verschafte
Kircher de betekenis van slechts een handvol
hiëroglifische tekens. Daarnaast gebruikte Kircher
een archeologisch artefact, de mensa isiaca; een
bronzen tablet ingelegd met zilveren versieringen,
ontdekt in de jaren 1520 op de plaats van het Iseum
Campense, en nu te bezichtigen in het Egyptisch
museum in Turijn. Later bleek dat het tablet niet
van Egyptische maar Romeinse fabricatie was; de
‘hiërogliefen’, door Kircher beschreven in ruim 80
pagina’s, waren slechts decoratief: een antiek idee
van hoe het Egyptisch schrift eruit moet hebben
gezien. Hoewel Kircher correct had geconstateerd
dat het Koptisch af moest stammen van het oude
Egyptisch, benaderde hij het hiërogliefenschrift
vervolgens niet als een klanken- of lettersysteem,
maar als een puur symbolisch schrift. Daar ging hij de
fout in; het hiërogliefenschrift bleek uiteindelijk wel
een klanksysteem te zijn. Zie ook: B. De Rachewiltz
en A.M. Partini, Roma Egizia: culti, templi e divinità
egizie nella Roma Imperiale (Rome 1999); E. Iversen,
The myth of Egypt and its hieroglyphs in European
Tradition (Kopenhagen 1961) en (Stolzenberg 2003).
21. Kircher beschreef de werking van een nilometer
in het eerste deel van zijn Oedipus Aegypiacus, op
pagina 34. Deze beschrijving is voorzien van een
schematische illustratie, en wordt gevolgd door
verschillende uiteenzettingen over de oorsprong
en de loop van de Nijl, en de oorzaken voor de
overstroming.
22. A. Kircher, Oedipus Aegyptiacus III (Rome 1655)
383: Templum Isidis, (…) in quo uti omnes religiones
Aegyptiacae (verius superstitiones) summo fervore
exercebantur en ex nullo Romanae Urbis loco tanta
Aegyptiorum simulachrorum copia eruta fuerit, quam ex
hoc loco.
23. A. Kircher (1655 III: 384) Hoc eodem loco erutum
fuit vasis Nilotici fragmentum hieroglyphicis notis
refertum, ex quo aperte Niloticorum vasorum ratio &
forma dignoscitur. Videtur illic linea in duodecim partes
distributa, in qua per interiorem vasis superficiem, usque
in fundum, duodecim ordine aequaliter inter se distantes
veluti termini quidam eminentes disponuntur; qui
termini haud dubie vel ad incrementum decrementumque
fluminis, vel ad horas in hydrologio commonstrandas,
deputabantur.
24. E. Leospo, ‘La collezione Egizia nel Museo
Kircheriano’, in: E. Lo Sardo (ed.), Athanasius
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Kircher S.J. Il Museo del Mondo (Rome 2001) 125-130.
Het fragment van de waterklok, de clepsydra is in
dit artikel geïdentificeerd met een roodgranieten
fragment met reliëf dat zich nu in Turijn bevindt.
25. A. Kircher (1655 III: 61) Sequens figura tutulus est,
et partim Deorum capitibus imponitur, partim seorsim
occultam suam significationem habet. Nam hac figura
Isiaci templi Romae coronidem insignitam fuisse reperio,
ex innumeris saxis, quibus haec figura insculpta cernitur,
et duo adhuc in meo spectantur Museo.
26 . A. Kircher (1655 III: 61) Figura constat ex flamma,
binis aspidibus sphoeras in capite gestantibus et fasciculo
gramineo cum flore et fructu, quibus globus imponitur.
Hic character hieroglyphicus est, non litera, non syllabam,
aut vocem, sed integrum idealem sensum animo oggerens;
et ille est, qui sequitur.
27. A. Kircher (1655 III: 501-504) interpreteert hier op
verzoek een reliëf van Horus met een hieroglifische
inscriptie als amulet: totum hoc complexum magnae
efficaciae amuletum est apud Aegyptios.
28. A. Kircher (1655 III: 506-509, hier 506): inveniuntur
in antiquissimis Romanae Urbis ruderibus nonnulla
statuarum fragmenta, miro hieroglyphicorum ornatu per
totum corpus contexta,(…) cuiusmodi duae in Museo meo
ab Antiquariis amicis donatae reperiuntur
29. A. Kircher (1655 I: 194).
30. A. Kircher (1655 I: 194) πολύμορφον denique
δαίμονα , eo quod in omnes se formas transmutet, et quod
Deorum omnium titulos gerat, non immerito Deorum
omnium Matris nomen est consecuta.
31. A. Kircher (1655 II: 332-333).
32. Stolzenbergs studie (2013) van Kirchers
levenswerk Oedipus Aegyptiacus is, zoals eerder
gezegd, bedoeld om Kircher te rehabiliteren als
oudheidkundige en zijn gebruik van occulte filosofie
in dienst daarvan te zien.
33. Stolzenberg (2013).
Afbeeldingen:
Fig. 1: de catalogus van De Sepibus (1678), foto
auteur. De gehele catalogus is digitaal raadpleegbaar
via Google Books (zoekterm ‘Romani Collegii
Societatis Jesu Musaeum Celeberrimum’).
Fig. 2: de catalogus van De Sepibus (1678), foto
auteur. De gehele catalogus is digitaal raadpleegbaar
via Google Books (zoekterm ‘Romani Collegii
Societatis Jesu Musaeum Celeberrimum’).
Fig. 3: Oedipus Aegyptiacus (1654), tomus I. Foto
auteur. Alle delen van Oedipus Aegyptiacus
zijn digitaal raadpleegbaar via Google Books
(zoektermen ‘Athanasii Kircheri’ en ‘Oedipus
Aegyptiacus’).
Fig. 4: Oedipus Aegyptiacus (1652-54), tomus IIb, 333.
Foto auteur. Alle delen van Oedipus Aegyptiacus
zijn digitaal raadpleegbaar via Google Books
(zoektermen ‘Athanasii Kircheri’ en ‘Oedipus
Aegyptiacus’).
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