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PREAMBULE 

De lotgevallen van Eros 

 

Het onderwerp van dit proefschrift is de antieke god Eros en het beschrijft de 

ontwikkelingen in de vormen en betekenissen van deze figuur in de 

middeleeuwse beeldenwereld. De god Eros is een mythologisch persoon, een 

personage in vele verhalen. Dit is zijn aard en een verhaal is dan ook de 

context waarin hij werkelijk thuishoort. De ontwikkelingen in zijn 

middeleeuwse beeldtraditie kunnen eveneens opgevat worden als een verhaal. 

Om eer te doen aan het ware wezen van Eros, de verhaalfiguur, speelt in dit 

proefschrift dit verhalende aspect in enige mate mee. Het verhaal van Eros in 

de Middeleeuwen kan verteld worden als het relaas van de lotgevallen van een 

godheid die zich staande heeft moeten houden in een wereld die hem niet 

altijd even vriendschappelijk gezind was, maar die na vele omzwervingen en 

avonturen uiteindelijk tronend en gekroond eindigde.  

Aanvankelijk was hij een oerkracht die vóór tijd en ruimte al bestond, 

de kracht die de schepping in gang zette. Die schepping werd gecontinueerd 

door diezelfde Eros, als oorzaak van alle voortplantingsdrift. Dit bracht de 

godheid als een handelend persoon op aarde waarbij hij het uiterlijk verwierf 

van een jongen met pijl en boog die joeg op goden, mensen en dieren en hen 

trof met het vuur van de liefde. Met de komst van het christendom werd hem 

zijn macht ontnomen en werd hij de ondeugd van de zinnelijke liefde, een 

ondeugd die bestreden diende te worden. Hiermee werd Eros van jager tot 

prooi. In de vroege Middeleeuwen werd hij gevangen en opgesloten, 

gerubriceerd in een wetenschappelijke, encyclopedische context. Eeuwenlang 

bleef hij daarin machteloos en gekooid. Door de verwevenheid van 

wetenschap en maatschappij in bepaalde milieus, slaagde Eros er tijdens de 

twaalfde eeuw in zich opnieuw een maatschappelijke rol te verwerven. Hij 

kreeg een positieve functie toebedeeld in het systeem van de hoofse liefde. In 

de Roman de la Rose uiteindelijk, werkte hij zich op tot grote heer en leidsman 

van alle hoofse edelen op hun weg naar deugdzaamheid. Eros wint. 
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INLEIDING 

 

‘Omnia Vincit Amor.’1 Oud en ontembaar is de liefde, net als Eros, Amor of 

Cupido, de antieke godheid die het begrip in woord en beeld tastbaar maakt. 

Vandaag de dag wordt deze gevleugelde jongen die pijlen schiet en soms een 

fakkel draagt, door de meesten nog steeds herkend en zijn betekenis nog 

steeds begrepen.  

De overlevering van dit beeld van de liefde (hierna overwegend Eros 

genoemd, tenzij de literaire context anders voorschrijft), vanuit de Oudheid 

tot ca. 1300, vormt het onderwerp van dit boek. Hoe leefde de godheid voort 

in de visuele bronnen uit die periode en waarom?  

 

De ouderwetse, maar nog steeds latent aanwezige, cyclische visie op de loop 

van de kunstgeschiedenis verklaarde dergelijke overleveringen in termen van 

bloei, ondergang en wedergeboorte.2 In 1953 pareerde Jean Seznec in zijn 

                                                           
1  Vergilius, Eclogae siue Bucolica, ecloga 10, vs. 69, p. 58. 
2  Continuïteit en aanpassingsvermogen staan in dit onderzoek voorop en het begrip 

renaissance wordt gerelativeerd. Haskins onderstreepte in 1928 in zijn The Renaissance of the 

Twelfth Century dat de Middeleeuwen niet zo duister en leeg waren als tot dan werd 

aangenomen en dat de Italiaanse Renaissance dientengevolge niet zo’n revolutionaire 

omwenteling was. Velen na hem hebben de uniciteit van de Italiaanse Renaissance betwist 

en gepleit voor het bestaan van meerdere renaissances, zoals de Karolingische, de Ottoonse 

en de twaalfde-eeuwse. Men denke bij deze thematiek natuurlijk ook aan Huizinga, die in 

1919 in zijn Herfsttij der Middeleeuwen het renaissance-concept van Burckhardt voor 

Noordwest-Europa omdraaide. Panofsky wist in 1960 in zijn Renaissance and Renascenses in 

Western Art de renaissance-idee eveneens te nuanceren, maar een breuk met de 

Middeleeuwen vormde de Italiaanse Renaissance voor hem wel. Net als door geen van 

voornoemden, wordt hier het bestaan van het renaissance-fenomeen ontkend, ook al zijn 

de voorwaarden waaraan een renaissance zou moeten voldoen om met deze term te 

worden aangeduid variabel. Overgangsfasen, perioden van hernieuwde belangstelling voor 

het antieke verleden, perioden van culturele bloei en hervormingen in een gunstig klimaat 

zijn niet te ontkennen en zouden het begrip renaissance hier kunnen definiëren. Het zijn 

echter het cyclische aspect van de renaissancegedachte en de vermeende mogelijkheid om 

steeds opnieuw en out of the blue een hogere culturele mentaliteit in haar oorspronkelijke 
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Survival of the Pagan Gods deze visie door op de continuïteit in het bestaan van 

de antieke goden tussen de Oudheid en de Renaissance te wijzen. De goden 

doken in de Italiaanse Renaissance op in gedaanten die aan de Oudheid 

vreemd waren. Deze gedaanten moeten volgens Seznec daarom wel in de 

Middeleeuwen gegroeid zijn. Uit Seznecs observaties volgt dat de goden van 

Griekenland en Rome niet aan het begin van het christelijke tijdvak verloren 

kunnen zijn gegaan en dat dientengevolge de Italiaanse schilders en 

beeldhouwers van de vijftiende eeuw deze oorspronkelijke godenschaar ook 

niet aan de Westerse beschaving hebben kunnen terugschenken.3  

Velen hebben de mechanismen en doelen van het voortleven van de 

Antieken tussen Oudheid en Renaissance bestudeerd en hiermee de cyclische 

opvatting van de loop van de geschiedenis bestreden. Klassiek hierbij zijn 

werken als die van Von Bezold, Liebeschütz, Frey-Sallmann, Adhémar, 

Panofsky, Saxl en Rahner. Zij vormen de inspiratiebron voor het immense 

onderzoeksterrein van het Nachleben der Antike, waarop zich ook het 

voorliggende onderzoek beweegt.4 In dit onderzoek zal, net als bij 

voornoemden, de nadruk niet liggen op wat bewust onveranderd bleef, maar 

juist op wat langzaam transformeerde en vergroeide met de omstandigheden. 

De wortels voor die transformaties waren in de omstandigheden, maar in het 

geval van Eros in potentie goeddeels ook in de Erosfiguur zelf al aanwezig. 

Deze transformaties zijn geen onbewust proces geweest. Sterker dan bij 

voornoemden zal daarom de bewuste en zorgvuldige incorporatie van het 

antieke erfgoed in de Middeleeuwen voorop staan. Voor de vormen en 

betekenissen van middeleeuwse afbeeldingen van Eros kan een veelheid aan 

inspiratiebronnen worden aangewezen. Toch zijn ze expliciet niet het resultaat 

van kritiekloze kopieerpraktijken, maar zijn ze op hun eigen manier 

middeleeuwse inventies.5 Anders dan bij Seznec voorts, zal het middeleeuwse 

voortleven van het erfgoed in dit onderzoek zeer expliciet niet geschetst 

worden als een fase tussen Oudheid en Renaissance, maar zal dit voortleven in 

die periode zelf centraal staan. Om de continuïteit in het visuele voortleven 

                                                                                                                                                                          
vorm te hervinden, die in het voorliggende niet erkend worden.  

3  Seznec (1953) p. 3. 
4  Von Bezold (1922), Liebeschütz (1926), Frey-Sallmann (1931), Panofsky en Saxl (1932-

1933), Adhémar (1939), Saxl (1957), Panofsky (1960 en 1962), Rahner (1966).  
5  Nees (1991) pp. 10-11. 
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van Eros tot haar volle recht te doen komen, staat de brede voedingsbodem 

waarop dit zich kon voltrekken voorop. Als houvast bij en als voorbeeld voor 

deze insteek zijn daarbij belangrijke iconografische werken als die van Camille, 

Matthews, Engemann, Wellen en van Dael van onschatbare waarde gebleken.6 

In navolging van Peter Brown, Gurjewitsch en Chavannes-Mazel tenslotte, 

wordt er in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen verschillende 

culturele niveaus in de genoemde voedingsbodem en zal de idee dat 

cultuurgoed van hogerhand voorgeschreven en gestuurd zou zijn niet leidend 

zijn.7 Hieruit volgt dat de betekenissen die men aan het erfgoed gaf niet 

zonder meer aan de hand van tekstuele bronnen verklaarbaar zijn.8  

Het Eros-thema is bijzonder geschikt voor de doelen van dit 

onderzoek. Eros is een atypische godheid. Hij behoort niet tot het pantheon 

en heeft nooit een eigen cultus gehad. Daarnaast is hij een ‘geestelijker’ god 

dan de goden op de Olympus. Hij is, sterker dan alle anderen, een godheid en 

een abstract begrip tegelijk en had in de Oudheid al een grote morele zwaarte. 

Want wat is liefde? En wie is Eros? Met die gewichtige vragen is ook het 

middeleeuws-christelijke denken geconfronteerd. 

Augustinus droeg een invloedrijke oplossing aan voor het 

problematische karakter van de godheid. Hij weekte Eros los van alle 

goddelijke vormen van liefde die hij mogelijk zou kunnen vertegenwoordigen 

en maakte hem tot een ondeugd: de ondeugd van de lage en aardse liefde.9 

                                                           
6  Camille (1989), Matthews (1993), Engemann (1997), Wellen (1999) en van Dael (2003).  
7  P. Brown (1981), Gurjewitsch (1988) en Chavannes-Mazel (2003) pp. 27-42.  
8  Een blik op de rubrieken ‘Amor’, ‘Eros’, ‘Cupido’ en ook ‘Liefde’ in de grote historische en 

kunsthistorische naslagwerken zoals Kirschbaums Lexikon der christlichen Ikonographie en het 

Lexikon des Mittelalters- die tenslotte de algemene visies op iconografische onderwerpen 

bepalen en vertegenwoordigen - leert direct dat de beschrijvingen van de liefdesgod sterk 

interpretatief zijn en waar mogelijk gebaseerd op bronnen. Deze bronnen zijn echter zelden 

direct op de werken betrokken. Wanneer er geen bronnen aan te wijzen zijn wordt de 

godheid voor wat betreft de Middeleeuwen in algemene zin gekarakteriseerd: hij was een 

ondeugd. Ook wordt er in dergelijke naslagwerken voorbijgegaan aan de ruimere 

mogelijkheden tot interpretatie wanneer gelet zou worden op het brede maatschappelijke 

functioneren van het beeldmateriaal. Daarnaast valt op dat de beschrijvingen steeds sterk 

gericht zijn op ‘oplevingen’, zoals in de Karolingische periode. 
9  Augustinus, Contra Faustum, XX, 9, p. 544: ‘Et Cupidinem puerum volitantem ac 

saggitantem, quod irrationabilis et instabilis amor corda vulnerat miserorum.’ Hierna in 
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Deze Augustinische interpretatie heeft een belangrijke toon gezet voor 

verdere visies op de godheid, maar heeft andere interpretaties niet uitgesloten.  

Het caleidoscopisch karakter van de liefde en van de god die haar 

belichaamt en de confrontaties die deze teweeg brachten, hebben gezorgd 

voor een dynamische interactie tussen het Eros-beeldmateriaal en de 

schrifttraditie enerzijds en hun functie en context anderzijds. De veelheid aan 

visies op Eros en de diverse opeenstapelingen van interpretaties van zijn aard 

waren immer plaats-, tijd-, en zelfs persoongebonden en afhankelijk van een 

steeds wisselend mozaïek aan omstandigheden. De analyse daarvan schept een 

beeld van de eigenheid van het Eros-thema alsmede van de historische 

dynamiek omtrent het voortleven van het erfgoed in zijn algemeenheid. Dit 

geheel vormt de achtergrond van en de legitimering voor het bestaan van en 

de ontwikkelingen in de Eros-beeldtraditie van de Middeleeuwen van ca. 200 

tot ca. 1300.  

Afbeeldingen van Eros bevinden zich in manuscripten, in 

decoratieprogramma’s aan de buitenkant van kerkgebouwen en op artefacten. 

De bestudeerde afbeeldingen van Eros op artefacten zijn voornamelijk 

vroegchristelijk en worden in dit onderzoek opgevat als onderdeel van een 

traditionele beeldtaal die in sommige gevallen langzaam verchristelijkte, maar 

in andere gevallen past bij gelegenheden die niet direct aan ideologieën 

gekoppeld zijn en daardoor inhoudelijk niet sterk veranderlijk zijn.10  

In de manuscripten, waarin afbeeldingen van Eros in zeer directe zin 

een tekst vergezellen, functioneert het beeldmateriaal op verschillende 

manieren. In een narratieve context is de beeldcyclus veelal een afspiegeling 

van de tekst, een parallel beeldverhaal dat het lezen vergemakkelijkt en het 

leesplezier verhoogt. In concrete zin zijn de beelden dan op de pagina vaak in 

hoge mate in de tekst geïntegreerd.11 In andere gevallen zijn narratieve teksten 

                                                                                                                                                                          
deze inleiding en in § I.1.2. zal hier verder op ingegaan worden. 

10  Ik sluit me wat betreft deze traditionele beeldtaal aan bij Grabar (1968), maar ben 

terughoudend op het gebied van de verchristelijking van deze beeldtaal. P. Brown (1981) 

maakte in zijn hoofdstuk ‘A fine and private Place’ (pp. 23-49) de stabiliteit van antieke 

beeldtaal bij traditionele gelegenheden - ook in het christelijk tijdvak - treffend duidelijk.  
11  Weitzmann (1947, 1959, 1971, 1977, 1980) biedt onmisbare handvatten bij het begrip van 

de ontwikkelingen in de verbanden tussen woorden en beelden in met name de vroege 

manuscripten. 
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minder rijk geïllustreerd en zijn de afbeeldingen minder direct aan de concrete 

tekst op dezelfde pagina gekoppeld. Dergelijke afbeeldingen kunnen soms 

worden opgevat als illustratief voor de essentie van (delen van) het verhaal of 

als een kernachtige uitbeelding van de diepere betekenis van het verhaal. 

Afbeeldingen van Eros worden ook gevonden bij niet-verhalende teksten, 

waar ze soms begrepen kunnen worden als een verduidelijking van de tekst en 

soms als een middel om de tekst kracht bij te zetten. In voorkomende gevallen 

kan gezegd worden dat de afbeelding en de tekst inwisselbaar zijn en kan het 

beeldmateriaal in manuscripten een hulpmiddel zijn voor wie (nog) niet (goed) 

kan lezen. Een tekst kan ook een ekphrasis, een uitleg of een moralisering zijn 

van de afbeelding van Eros die erbij staat. In dat geval rijst de vraag wat 

voorop staat: de afbeelding of de tekst? Tenslotte kan een manuscript gevuld 

zijn met teksten en afbeeldingen die elkaar aanvullen, maar inhoudelijk niet 

overlappen.  

 Afbeeldingen van Eros in decoratieprogramma’s van kerkgebouwen 

zijn eveneens op verschillende manieren te begrijpen. Beeldcycli op 

kerkgebouwen kunnen hebben gefunctioneerd als ‘boek voor de 

ongeletterden’, als ‘mnemokunst’, als visuele vertaling van summae en als 

reflecties van het universum. Hoewel de functie van het beeldprogramma op 

het kerkgebouw als hulpmiddel voor hen die niet kunnen lezen en als steun bij 

het memoriseren van de heilsgeschiedenis niet te ontkennen valt, gaat hier de 

voorkeur uit naar de opvatting van het kerkgebouw als een afspiegeling van de 

schepping.12  

Van alle afbeeldingen die in dit onderzoek aan de orde zullen komen, of 

ze zich nu op een kerkgebouw bevinden of in een manuscript, kan gezegd 

worden dat steeds vooral de context van de specifieke afbeelding haar 

betekenis aan het licht brengt.13 Van de hierna besproken teksten zijn alle 

manuscripten van voor 1300 met illustraties van Eros, voor zover 

beschikbaar, geanalyseerd. Zijn afbeeldingen in decoratieprogramma’s en op 

                                                           
12  Ik volg hiermee de visie op het kerkgebouw van Mâle (1925) gedeeltelijk. Voor een 

gefundeerde kritiek op Mâle zie Baschet (2008) pp. 26-33.  
13  Zie voor de problematiek omtrent de vorm en plaatsing van afbeeldingen in relatie tot hun 

functioneren Aronberg Lavin (1990) pp. 15-42 en voor de problematiek omtrent de 

verhouding tussen teksten en beelden Hageman en Mostert (2005) en met name de 

inleiding van Mostert op pp. 1-7. 
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artefacten zijn, voor zover achterhaalbaar via wetenschappelijke repertoria, 

alle bestudeerd.   

 

Alvorens de verdere opbouw van dit boek te bespreken, is het noodzakelijk 

enige aandacht te besteden aan enkele theoretische en niet-tijdgebonden 

mechanismen van waaruit het middeleeuws-christelijke Eros-beeldmateriaal 

zich ontwikkelde. Zij vormen een rode draad en de theoretische 

onderbouwing van dit onderzoek. De verschillende culturele niveaus waarop 

de middeleeuwse Eros-beeldtraditie ontstond en bestond, dienen te worden 

belicht en het gebruikte begrippenapparaat dient nader beschouwd te worden.  

 

Culturele niveaus 

 

De middeleeuwse Eros-beeldtraditie is ontstaan op zowel een intellectuele als 

op een bredere maatschappelijke basis. Binnen deze bases bestaan 

verschillende culturele niveaus.  

De ideeën van belangrijke denkers, zoals Plato en Augustinus, zijn een 

intellectueel literair grondgegeven, de grondteneur. Het is deze intellectuele 

grondteneur van waaruit Eros in de middeleeuwse visuele cultuur geworden is 

tot ondeugd van de aardse liefde. Bij het bestuderen van de continuïteit 

binnen het middeleeuwse visuele Eros-bronnenmateriaal en de achtergronden 

daarvan is de literatuur onontbeerlijk, met name wanneer het gaat om de 

verwerking van de Platonische dualiteit in de eerste eeuwen van onze 

jaartelling.14  

Ik pretendeer en wens echter geen intellectuele- of literatuurhistorische 

geschiedenis te schrijven. Het beeldmateriaal hangt immers niet alleen samen 

met de intellectuele stromingen en hun neerslag in zowel de 

problematiserende als in de minder problematiserende literatuur, maar heeft 

ook zijn eigen traditie. Deze traditie is gegroeid op een brede voedingsbodem 

en laat zich niet alleen door literatuur voorschrijven. C.S. Lewis verwoordde 

een vergelijkbare insteek in zijn The Discarded Image als volgt:  

 

                                                           
14  Deze is uitgewerkt in § I.1.1 en § I.1.2.  
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In every period the Model of the Universe which is accepted by the great thinkers 

helps to provide what we may call a backcloth for the arts. But this backcloth is 

highly selective. It takes over from the total Model only what is intelligible to a 

layman and only what makes some appeal to imagination and emotion.15 

 

Voor de Eros-beeldtraditie vormt uit het ‘Model of the Universe which is 

accepted by the great thinkers’ de Augustinische splitsing van de liefde in een 

hoge en een lage soort en waarbij Eros als ondeugd de lage soort 

vertegenwoordigde, de intellectuele ‘backcloth’. Bij de analyse van de redenen 

van het bestaan en de legitimering van de Eros-beeldtraditie zijn daarnaast de 

bijzonderheden van Eros en die van zijn functionele context belangrijk.  

Dit onderzoek wil Eros niet presenteren als alleen een betekenisloze 

genius, genrefiguur, hemellichaam of heidense figuur in wiens mythe of 

voorkomen parallellen aangewezen kunnen worden met christelijke 

waarheden, verhalen of figuren. Het is een onomstotelijk gegeven dat de 

oorspronkelijke betekenis van het heidense erfgoed in vergetelheid raakte en 

dat verchristelijking van dat erfgoed een bruikbaar middel was om nieuwe 

waarheden te belichamen, maar dit gegeven staat hier niet per definitie 

voorop. Vertrekkende vanuit de combinatie van aanpassing én continuïteit, 

vanuit de brede inzetbaarheid van mythologie en van de godheid zelf, vanuit 

een rijke grond om op te gedijen en een keur aan gelegenheden waarbinnen de 

god ingepast kon worden, blijkt Eros méér dan alleen een bruikbare 

personificatie van de alledaagse liefde. Voorop staan in dit onderzoek daarom 

de vanzelfsprekendheid waarmee de beeldtraditie van deze problematische 

maar ook flexibele godheid zich voortzette en de moeite die gedaan is hem te 

behouden en in te passen in het christelijk wereldbeeld. De Erosfiguur in de 

Byzantijnse kunst van na de laatantieke tijd is in dit onderzoek dan ook niet 

betrokken. Eros leefde daarin voort als beeldmotief zonder inhoud of in een 

context die losstaat van enige discussie omtrent zijn aard.16  

Bij de genoemde oorzaken van het bestaan van middeleeuwse 

afbeeldingen van Eros en de inhoudelijke plaatsbepaling daarvan sluit een 

aantal bijzonderheden aan. Dit zijn zowel de universaliteit en continuïteit in 

het symbolisch kunnen denken en begrijpen, als het gebruik van symbolentaal 

                                                           
15  Lewis (1994) p. 14. 
16  Zie Aerts (1990). 
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zonder ideologische bijbedoelingen en abstrahering in de kunst ten gunste van 

de symbolische betekenis. Ook bepaalde karakteristieken van het 

christendom, zoals de ideeën over de schepping als een tijdelijke afbeelding 

van de tijdloze waarheid van God, een zekere incorporatiedrang en een hang 

naar volledigheid hangen samen met de plaats van de Eros-beeldtraditie en de 

legitimering van het bestaan ervan in de Middeleeuwen.  

 

Wat betreft de literair-intellectuele en de bredere functionele voedingsbodem 

van de Eros-beeldtraditie is het hier van belang een onderscheid te maken 

tussen verschillende culturele niveaus waar deze voedingsbodem uit bestaat 

alsmede de rol van die verschillende niveaus binnen dit onderzoek te 

onderscheiden. C.S. Lewis ïllustreerde een eerste verschil door het citaat 

hierboven en door middel van Freud en Einstein: ‘thus our own backcloth 

contains plenty of Freud and little of Einstein.’17 In de context van de Eros-

beeldtraditie sluit C.S. Lewis’ Einstein aan op die discussies over de liefde op 

theologisch en filosofisch niveau, die binnen deze traditie nauwelijks een 

neerslag vonden, en haakt aan bij de Panofskiaanse literair-intellectuele en 

theologische focus.  

C.S. Lewis’ Freud en zijn ‘only what is intelligible to a layman and only 

what makes some appeal to imagination and emotion’, bestrijken hier 

meerdere culturele niveaus. Zo behelzen ze enerzijds de algemene waarheden 

die op het genoemde intellectuele niveau ontworpen werden, zoals de 

Augustinische splitsing en haken ze in deze context anderzijds aan bij een 

ander cultureel niveau: dat van de maatschappelijke mentaliteit, de 

Geistesgeschichte van Panofsky of l’histoire des mentalités van Mandrou.18 In een 

meer genuanceerde zin sluiten ze ook aan op de kritiek op Panofskys fixatie 

op een intellectuele insteek en verbinden zich met de historische antropologie 

van bijvoorbeeld Le Goff en Gurevich.19 Hoewel expliciet niet vanuit een 

historisch-antropologische methode vertrekkend, beoogt de hier 

geïntroduceerde analyse van de bodem waarop de Eros-beeldtraditie kon 

bestaan wel een vergelijkbare toenadering tussen de ‘ouderwetse’ iconologie 

en een bredere historische visie op de maatschappelijke context waarbinnen 
                                                           

17  C.S. Lewis (1994) p. 14. 
18  Mandrou (1990), Panofsky (1932 en 1962). 
19  Le Goff (1978), Gurevich (1988 en 1993). 
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de beeldtraditie kon bestaan en functioneren. Daarbij wordt deze 

maatschappelijke context niet uitsluitend als één monolithisch geheel 

beschouwd en worden samenhangende groepen binnen deze context (zoals 

leken en clerici) niet in tegenstelling tot elkaar geplaatst.20  

 

De niet sterk intellectueel-problematiserende antieke en de minder 

theologisch-problematiserende middeleeuwse literatuur bevinden zich tussen 

het intellectuele en het bredere maatschappelijke niveau. Deze literatuur 

functioneert bij de analyses van de Eros-beeldtraditie in dit onderzoek met 

name illustratief. Soms worden er parallelle lijnen met de beeldtraditie in 

gevonden, vaak in indirecte zin, maar soms ook in heel directe zin. Soms 

bevat deze literatuur verklarende of legitimerende passages voor de Eros-

beeldtraditie. Het moge voorts duidelijk zijn dat het ‘beeld’ van de liefde in de 

vorm van Eros zowel in woorden als in een daadwerkelijke afbeelding 

geschapen kon worden. Daarom moet hier gezegd worden dat het woord en 

het beeld, hoewel de afbeeldingstraditie in dit onderzoek voorop staat, in 

sommige gevallen, door wederzijdse beïnvloeding of door grote 

overeenkomsten in inhoud, functie en context, op gelijke lijn geplaatst moeten 

worden. Wanneer tekst en beeld expliciet bij elkaar horen, zoals in de 

Prudentiushandschriften (§ I.1.3, afb. 1-45), maar ook in encyclopedieën zoals 

die van Hrabanus Maurus (§ II.1.2, afb. 60-62) en Herrad van Landsberg  

(§ II.2.2, afb. 63-64 en afb. 67-68), worden deze op elkaar betrokken, met 

elkaar vergeleken en wordt de vraag naar de parallellen tussen beeld en tekst 

en naar de redenen en functies van de aanwezigheid van beide gesteld. Daarbij 

valt bij de encyclopedieën op dat tegen de bredere achtergrond, hierboven 

genoemd, de scheidslijn tussen de tekst en het beeldmateriaal vrijwel 

verdwijnt. Een interessante vraag in dit verband, en mede met het oog op het 

relatief kleine en geletterde publiek van de encyclopedieën, is: illustreerde in 

deze context het beeld het geschreven woord of verklaarde het woord het 

beeld?  

Diezelfde bredere achtergrond maakt tevens dat de afbeeldingen van 

Eros in de woordeloze monumentale cycli van deugden en ondeugden die 

                                                           
20  Zie voor enkele treffende kanttekeningen bij de mentaliteitsgeschiedenis en de historische 

antropologie Künzel (1994). 



24 Inleiding 

 

 

vanaf de Romaanse periode zijn ontstaan, in navolging van Emile Mâle, met 

de encyclopedische traditie verbonden kunnen worden (§ II.2.3, afb. 73-77). 

Anders dan bij Mâle echter, staat hier niet het didactische, of beter gezegd 

mnemotechnische, aspect van het encyclopedische beeld op kerkgebouwen 

voorop. Veel minder dan bij Mâle ook, worden hier de afbeeldingen op het 

kerkgebouw gezien als letterlijke visuele vertalingen van begrippen die ooit 

begonnen zijn in woorden en ook als zodanig begrepen werden. Zijn ‘Le 

moyen âge eut la passion de l’ordre’ sluit echter geheel aan bij dit onderzoek.21 

De logische verbanden in de perfectie van de schepping die het kerkgebouw 

als geheel reflecteert, maken afbeeldingen van Eros in de monumentale 

encyclopedische cycli méér dan alleen het gevolg van de basale Augustinische 

splitsing van de liefde en dientengevolge ook méér dan losse verbeeldingen 

van een begrip in een ‘boek voor de ongeletterden’.22  

                                                           
21  Mâle (1925) p. 1: ‘Le moyen âge eut la passion de l’ordre. Il organisa l’art comme il avait 

organisé le dogme, le savoir humain, la sociéte.’ 
22  Gregorius de Grote propageerde in de zesde eeuw met deze term het gebruik van 

beeldmateriaal. Wat woorden waren voor geletterden, waren afbeeldingen voor 

ongeletterden. Gregorius de Grote, Registrum epistularum, lib. IX, ep. 209 en lib. XI, ep. 10, 

pp. 768, 873-876: ‘Idcirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt 

saltem in parietibus uidendo legant, quae legere in codicibus non ualent’ en ‘Nam quod 

legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa ignorantes uident 

quod sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt; unde praecipue gentibus pro 

lectione pictura est. (…) Frangi ergo non debuit quod non ad adorandum in ecclesiis sed ad 

instruendas solummodo mentes fuit nescientium collocatum’. Zie voor een Engelse 

vertaling Davis Weyer (1986) pp. 47-49. Gregorius’ uitspraken zijn gedurende de 

Middeleeuwen talloze malen herhaald en veel beeldmateriaal is inderdaad met een educatief 

doel vervaardigd. Gregorius’ goedbedoeld advies is echter gaan gelden als een van de 

belangrijkste verklaringen voor het bestaan van middeleeuws beeldmateriaal en leidt nog 

steeds tot verregaande systematische verklaringen van afbeeldingencycli die zo direct 

mogelijk gekoppeld worden aan de Bijbel, de heilsgeschiedenis en de christelijke doctrine. 

Dit is echter niet houdbaar. Veel beeldmateriaal is de ongeletterden nooit onder ogen 

gekomen en kan daar, gezien de context, ook nooit voor bedoeld zijn geweest. Daarnaast is 

een beeldprogramma vaak helemaal geen letterlijke verbeelding van een specifieke tekst of 

van specifieke thema’s. De middeleeuwse beeldenwereld is een caleidoscoop van de volheid 

van het middeleeuwse bestaan en alles wat daarin aanwezig was. Het wordt niet ontkend 

dat die veelheid tezamen een logisch geheel vormt, maar veel beeldprogramma’s zijn 

dermate ingewikkeld (en de moderne verklaringen ervan zo mogelijk nog ingewikkelder) 

dat hun theologische schema niet zomaar door een argeloze toeschouwer begrepen had 
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Mythe, teken, beeld, symbool 

 

Eros is flexibel en de voedingsbodem voor zijn beeldtraditie blijkt rijk te zijn 

geweest. Schrijvers, theologen en dichters - christelijk en niet-christelijk - 

maakten vrije reconstructies van de godheid die pasten bij hun denkbeelden 

en bij de gelegenheid. Vanuit het perspectief van deze ‘vrijheid’ is het niet de 

ondergang van Eros’ machtspositie die er toe doet. Niet een toenemende 

vijandigheid tegenover de aardse liefde, maar juist een belangstelling voor het 

erfgoed is de sleutel voor het begrijpen van Eros’ ontvangst in de 

verschillende milieus waarin hij terecht kwam.  

Zoals gezegd waren de bijzonderheden van de mythologie, de 

Erosfiguur en hun functioneren belangrijke theoretische voorwaarden voor 

deze vrijheid en het bestaan van middeleeuwse afbeeldingen van de 

liefdesgod. Het is daarom gepast hier enige aandacht te besteden aan de aard, 

de functie en het gebruik van mythologie in relatie tot de Erosfiguur. Daarbij 

moeten hier enkele definities voor begrippen gegeven worden. Hoewel het 

geschreven en het visuele beeld beide in deze theoretische samenhang 

symbolen of representaties zijn en daarom inwisselbaar, staat het nu volgende 

specifiek in dienst van het begrip van de visuele Eros-beeldtraditie.  

 

De mythe die liefde heet 

 

Over de god Eros zijn tal van verschillende mythen en ideeën overgeleverd. 

Hoewel de oudste daarvan -voor zover bekend- opgetekend zijn in de Griekse 

Oudheid, werden deze verhalen al lang daarvoor mondeling overgedragen. De 

mythe of iedere nieuwe interpretatie daarvan getuigt van haar omgeving in de 

meest brede zin. Een mythe ontspruit immers niet aan de verbeeldingskracht 

van een enkele auteur, maar is een gegroeide afspiegeling van de interpretatie 

van een onstoffelijkheid binnen een bepaalde groep, op een bepaalde plaats en 

in een bepaalde periode. Zij is dus een ‘beeld’ van een abstractie of tijdloos 

                                                                                                                                                                          
kunnen worden. Het belangrijkste bezwaar tegen de idee van middeleeuwse kunst als ‘boek 

voor de ongeletterden’ is de beperktheid ervan. De werking van beeldmateriaal is divers en 

kent tal van niveaus. Het moge duidelijk zijn dat dit gegeven voor dit onderzoek van 

cruciaal belang is.  
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verschijnsel en het gevolg van de universele wens van mensen deze 

onstoffelijkheden tastbaar te maken en zelfs te beïnvloeden.23  

 

Teken en beeld 

 

Veelal wordt een onderscheid gemaakt tussen tekens en beelden en wordt het 

teken tussen het beeld en het begrip geplaatst. Hoewel beelden en tekens sterk 

op elkaar lijken, onderscheidt men vaak het beeld van het teken door een 

sterkere verwantschap tussen het teken en het begrip dan tussen het beeld en 

het begrip. Ik meen echter dat het beeld evenzeer de functie van visueel teken 

kan vervullen. Het kan immers in voorkomende gevallen direct naar het 

begrip verwijzen. In het kader van de doelen van dit onderzoek wordt het 

semiotische onderscheid tussen verschillende termen onderkend, maar niet 

nader uitgewerkt. De precieze relatie tussen de vorm en de betekenis in 

verschillende samenhangen zal in dit onderzoek steeds weer voor het voetlicht 

treden, maar niet door het gebruik van verschillende specifieke termen want 

ook de inhoud van de termen, op hun beurt, is onder verschillende 

omstandigheden voor verandering vatbaar. De eenduidigheid van het ‘teken’ 

is immers tóch relatief, omdat zij berust op afspraken in specifieke contexten.  

Het woord ‘allegorie’ wordt eveneens op velerlei wijze geïnterpreteerd. 

C.S. Lewis bijvoorbeeld, vatte allegorieën op als een gevolg van onder meer de 

langzame uitholling van de betekenis van de goden van de Olympus en hun 

verwording tot personificaties van hun belangrijkste eigenschappen, zonder 

mystieke connotaties.24 Deze zienswijze wordt hier, om haar beperkende en 

enigszins prozaïsche en met de metafoor overlappende karakter, niet gevolgd. 

Wellicht is deze zienswijze wél toepasbaar in het geval van de allegorische 

                                                           
23  In het kader van het voorliggende onderzoek voert het helaas te ver om in detail in de gaan 

op de wetenschappelijke discussie omtrent mythologie in al haar volheid. Graag verwijs ik 

voor een uitgebreid overzicht naar de Vries (1961), Eliot (1977) en Segal (1999) en naar de 

uitgebreide bibliografie over de verschillende benaderingen van de mythe in Calame (2003). 

Interessante invalshoeken worden vertegenwoordigd door o.a. Frazer (1922) in zijn 

duizenden pagina's tellende standaardwerk over de mythen als voortkomend uit een 

culturele noodzaak, Eliade (1957) die de mythologie in de wereld der hierophanieën plaatst 

en Campbell (1948) die op zijn beurt de mythe in een Jungiaans perspectief plaatst.  
24  C.S. Lewis (1972) p. 73.   
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gedichten die een periode lang erg geliefd waren. De allegorische praktijk van 

de Stoïcijnen, had juist een diep spiritueel karakter. Hetzelfde kan gezegd 

worden van de allegorie van de grot door Plato.25 Voor deze laatste 

voorbeelden van ‘allegoriseren’ een andere term hanteren is onnodig en 

misschien zelfs verwarrend.  

Er is een ander onderscheid dat hier wel gemaakt moet worden. Dit is 

het onderscheid tussen een in het leven geroepen representatie van een 

onstoffelijkheid enerzijds en anderzijds een stoffelijk gegeven waar een 

betekenis aan toegeschreven kon worden of dat als afspiegeling van een 

zuivere waarheid ervaren kon worden (zoals in het geval van het Stoïcijnse 

vertrouwen op de ratio die zich zichtbaar maakt in de fysieke wereld).26 De 

                                                           
25  Plato, Politeia, VII 514A-520A. 
26  Hoewel de mythe ook in de Oudheid al snel in tegenstelling kwam te staan tot de 

werkelijkheid, de historia of logos, en daarom per definitie ‘onwaar’, is zij toch zelden 

verworpen. Men heeft zich gedurende de hele Oudheid juist intensief bezig gehouden met 

de vraag hoe de mythen en mythologische figuren te begrijpen. Al vanaf Thanes en 

Anaximander heeft men, accepterend dat deze niet letterlijk opgevat dienen te worden, 

gezocht naar de verborgen betekenissen achter de mythen. Zo konden de verborgen, 

zinnebeeldige betekenissen er door de overleveraars in zijn gelegd en was het zaak deze te 

reconstrueren. Een andere opvatting van een verborgen betekenis is die waarbij de mythe 

als een morele openbaring gezien wordt, eveneens zinnebeeldig, maar niet bewust door 

stervelingen ontworpen. Volgens anderen weer zou de mythe een historische basis hebben 

en zou deze historiciteit verborgen kunnen zijn geraakt door de verwording van de 

verhalen door overlevering. Waar Theagenes van Rhegium al met een zekere afstand tot de 

mythe, als ontstaan door mensen van vlees en bloed, mythen en mythologische figuren als 

menselijke eigenschappen of als natuurverschijnselen begreep, openbaarde bij de Stoïcijnen 

zich in de mythe de Ratio. In dit laatste geval manifesteert zich een stoffelijk beeld om een 

onstoffelijk begrip zichtbaar te maken. Euhemerus wist het ontstaan van de goden tot de 

‘historia’ te rationaliseren door deze op te vatten als vorsten en helden uit een ver verleden 

waarover de overleveringen verward, dan wel geromantiseerd waren geraakt. Zie hierover 

ook Westra (1995) pp. 279-280. Zie voor een beknopt historiografisch overzicht Eliot 

(1977) p. 13 en voor de verschillende manieren waarop de goden zich hebben kunnen 

handhaven in sceptischer milieus, Seznec (1953) pp. 11-147: de kiem voor de middeleeuwse 

acceptatie van de goden van de Olympus was al in de Oudheid gelegd. Verantwoordelijk 

hiervoor zijn volgens het schema van Seznec de Euhemeristische, de fysieke (de kosmos) 

en de morele traditie en de vermenging van deze drie in de encyclopedische traditie. Zie 

voor een uitgebreid godsdiensthistorisch overzicht van de opvatting van mythologie in de 

Oudheid: de Vries (1961) pp. 1-43.  
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representatie plaatst het verschijnsel voorop als oorzaak van zichzelf. De 

mythe is hier een voorbeeld van, maar ook de Augustinische Eros als ondeugd 

van de zinnelijke liefde. Het omgekeerde perspectief, dat uitgaat van de 

stoffelijke wereld als een gegeven dat per definitie de onstoffelijke zuiverheid 

weerspiegelt, hierna symbool genoemd, is een niet minder belangrijk 

basisprincipe achter de afbeeldingen van Eros. Ik sluit me in deze context aan 

bij de volgende formulering van C.S Lewis: ‘If our passions, being immaterial, 

can be copied by material inventions, then it is possible that our material 

World in its turn is the copy of an invisible world.’27 

Een mythologisch figuur kan dus op beide manieren opgevat worden. 

Hij kan als fysieke waarheid worden opgevat en vragen om een verklaring van 

zijn achterliggende, hogere waarheid. Men denke hierbij aan de Stoïsche visie 

op het pantheon. Omgekeerd, als verbeelding van een abstract concept kan de 

mythe steeds weer op didactische wijze functioneren, bijvoorbeeld als 

ondeugd.  

Deze belichamende functie van de mythe kan ook een symbolische 

kwaliteit verkrijgen. Door veranderende visies op de onstoffelijke begrippen 

veranderen ook de betekenissen van de oorspronkelijke mythen en 

mythologische figuren. Waar in eerste instantie een mythologische figuur een 

onstoffelijkheid een belichaming verschafte, raakt deze belichaming in de loop 

der tijd losgeweekt van het oorspronkelijke verschijnsel. Hierdoor verkrijgt 

deze belichaming een zekere fysieke realiteitswaarde, waardoor zij vervolgens 

een nieuwe onstoffelijke realiteit kan vormgeven. Mythen en mythologische 

figuren verwerven op deze manier op den duur dus een zekere symbolische 

waarde, náást hun eventuele didactische, belichamende functie. De 

buitengemeen hoge symbolische waarde van Eros in het bijzonder (erg sterk 

met zijn inhoud is hij immers niet verbonden, want wat is nu eigenlijk het 

verschijnsel dat hij belichaamt?) en de conceptuele ‘leegheid’ van een symbool 

in zijn algemeenheid sluiten aan bij deze bijzonderheden van de mythe in zijn 

algemeenheid en zijn mede grondbeginselen voor het bestaan en de vormen 

van de Eros-beeldtraditie. Deze traditie ontstond dus weliswaar ter 

belichaming van een fenomeen, maar dit fenomeen heeft een zodanig breed 

bereik dat de belichaming van het fenomeen reëler is dan zijn inhoud. Het 

                                                           
27  C.S. Lewis (1972) p. 45. 
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uiterlijk van de godheid staat immers vast. Zijn vleugels, zijn pijlen, zijn 

pijlkoker en soms zijn fakkel maken hem wie hij is en verwijzen naar het 

verschijnsel dat hij personifieert en veroorzaakt. Dit verschijnsel echter, is 

dermate onvast, dat Eros als een symbool ervaren kan worden voor de meest 

uiteenlopende zaken: van een extatisch liefdeservaren tot liefdesverdriet en 

waanzin, van de voortplanting van mens en dier tot een bijna vergoddelijkte 

manier van liefhebben die geheel is losgeweekt van alle aardsheid. De godheid 

leent zich daarom bij uitstek om naar eigen inzicht een enorm scala aan 

gepaste betekenissen in te begrijpen of aan toe te voegen. 

 

Het menselijk vermogen tot het ervaren van symboliek en het hanteren van beeldtaal 

 

Belangrijk in dit verband is het ritualistische model, geïnitieerd door 

Robertson Smith.28 Zowel classici, antropologen als oudtestamentici hebben 

het belang van dit model onderstreept door erkenning van het ritueel als een 

van de belangrijkste uitingsvormen van menselijke cultuur. Deze benadering is 

hier van belang, omdat zij vanzelfsprekend inhoudt dat de essentie van 

godsdienst en mythe in het denken en handelen van groepen mensen ligt.  

Bij de inhoudelijke transformaties van de inhoud van Eros, die zowel 

door zijn representerende als door zijn symboliserende kwaliteit teweeg 

gebracht worden, is dan ook de kunst van het ervaren van het onzichtbare in 

de zichtbare fysieke wereld een cruciale voorwaarde en een universeel 

menselijk gegeven dat tijd en grenzen overschrijdt. Het kunnen begrijpen van 

de taal van de symbolen en, omgekeerd, van de taal van de representaties, 

komt hieruit voort en is eveneens van alle mensen en van alle tijden. De 

inhoud van de representaties en symbolen echter, berust op al dan niet 

expliciet gemaakte afspraken binnen coherente groepen.29 

 

Opbouw 

 

In het eerste deel van dit onderzoek zullen zowel de intellectuele als de 

bredere contextuele en functionele historische beginselen van het bestaan van 

                                                           
28  Robertson Smith (1888). Zie hierover ook Eliot (1977). 
29  De samenhang kan bijvoorbeeld geografisch of ideologisch zijn.  
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een middeleeuws-christelijke Eros-beeldtraditie tot ca. 500 in kaart gebracht 

worden. De intellectuele grondteneur zal geschetst worden in hoofdstuk I.1, 

en in hoofdstuk I.2 zal het laatantieke en vroegchristelijke visuele voortleven 

van Eros in de materiële cultuur aan de orde komen. In de delen II en III 

vervolgens, zal het proces van overlevering en aanpassing van het Eros-beeld 

in verschillende chronologisch opeenvolgende fasen worden beschreven. In 

het tweede deel zullen de ontwikkelingen vanaf de zesde tot en met de 

twaalfde eeuw belicht worden. Daarbij zal de nadruk liggen op de grote 

moeite die is gedaan om alles wat is en ooit was te verzamelen, te behouden 

en in een logische samenhang te plaatsen. De werken die hieruit voortkomen 

en die de harmonie van het universum willen reflecteren en zijn Schepper eren 

zullen hier alle ‘encyclopedisch’ genoemd worden. Het zal blijken dat het 

beeld van Eros in een encyclopedische samenhang uiteindelijk geworden is tot 

een echt ‘middeleeuws symbool’, een volwaardig en functionerend 

bestanddeel van de schepping van de christelijke God. De dertiende-eeuwse 

deugdzame liefdesgod in het derde deel van dit onderzoek is een 

vanzelfsprekend gevolg van de voorafgaande ontwikkelingen en vormt de 

kroon op het encyclopedische bouwwerk. De historische bodem en de 

ontwikkelingen waarop afbeeldingen van Eros in de Middeleeuwen berustten 

en functioneerden, stoelden op hun beurt op de genoemde niet-tijdgebonden 

mechanismen.  

 

De liefde en haar verbeelding: de literaire traditie 
 

In de zevende eeuw v. Chr. beschreef Hesiodos de god van de liefde als een 

persoon en onderscheidde hij bovendien twee ‘Erossen’. De één was de 

hemelse oerkracht achter het ontstaan van de schepping, de ander de meer 

‘aardse’ gezel van Aphrodite, die samen met haar verantwoordelijk was voor 

het voortbestaan van de soorten.30 Een voortzetting van Hesiodos kan 

gevonden worden bij Plato. Ook hij onderscheidde een hemelse en een 

alledaagse Eros. De eerste is samen met Gaia een van de oudsten van de 

goden en hoort bij de hemelse Aphrodite. De tweede hoort bij de aardse 

Aphrodite en rommelt maar wat aan, net als doorsnee-mensen in hun 

                                                           
30  Resp. Hesiodos, Theogonia, pp. 120-123 en 201.  
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liefdesleven, aldus Pausanias in Plato’s Symposion.31 Het was daarom volgens 

Pausanias alleen de hemelse Eros die een loflied verdiende.  

Vooral de aardse variant vond in de antieke literatuur vervolg. Deze 

aardse Eros degradeerde in de visies van diverse opeenvolgende auteurs van 

een almachtige scheppende kracht die aanwezig moet zijn geweest vóór tijd en 

ruimte tot een aantrekkelijke, maar erg grillige en onbetrouwbare jongeling die 

goden en gewone stervelingen in een staat van opperste verwarring en 

waanzin bracht, om tenslotte te eindigen als een vervelende peuter vol flauwe 

grapjes.  

De hemelse variant, zich bevindend tussen de sterfelijke en de 

onsterfelijke werelden in, streeft in de Platonisch-Socratische opinie naar 

schoonheid, perfectie en goddelijkheid.32 In de ideële vorm leidde deze Eros 

de ziel vanuit een aanvankelijk aardse verliefdheid naar de herkenning van 

ware schoonheid en tenslotte naar het hervinden van kennis van universele 

waarheid. Daarom is Eros het verlangen dat alle filosofen drijft.33 Deze 

intrinsieke zwaarte en dualiteit van de liefde en de god die haar vaak 

belichaamt, maar soms ook slechts van een naam voorziet, bracht binnen het 

middeleeuws-christelijke denken een moraaltheologische confrontatie teweeg 

die de grondteneur onder het visuele voortleven van de god van de liefde in 

de Middeleeuwen vormde.  

Wie de apostolische brieven van Paulus leest, schiet waarschijnlijk 

direct dit problematische karakter van de liefde in gedachten. Nog geen 100 

jaar nadat Vergilius de gevleugelde uitspraak deed waar deze inleiding mee 

opende, schreef Paulus bijvoorbeeld het volgende:  

 

Terwijl kennis ooit zal hebben afgedaan, de gave van de profetie zal verdwijnen en 

het spreken in talen zal verstommen, zal de liefde (door Paulus ‘agapè’ genoemd) 

nooit vergaan. Deze drie dingen zullen altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar 

de liefde is het voornaamste.34  

                                                           
31  Plato, Symposion, 181 A-B. 
32  Plato, Symposion, 178 B e.v. en 199 C - 202 A. 
33  Plato, Phaidros, 243 E - 257 B. Ook de Philia in de Lysis is méér dan verschillende vormen 

van vriendschap en liefde. Het is ook een stap in de richting van het verlangen naar 

wijsheid.  
34  I Korintiërs 13:8-13. Alle Bijbelteksten in dit onderzoek zijn geciteerd uit de 



32 Inleiding 

 

 

Doelden beide auteurs op hetzelfde immense spectrum aan drijvende krachten 

dat ‘liefde’ heet? Paulus kende vast de antieke Eros-traditie. Hij moet er zich 

van bewust zijn geweest dat Hesiodos, meer dan 700 jaar voor hem, de liefde 

zag als de scheppende basisvoorwaarde voor al het andere, maar ook dat hij 

daarnaast een aardse soort onderscheidde. Ook kende Paulus 

hoogstwaarschijnlijk de complexe Platonische traditie waarin een onderscheid 

gemaakt werd tussen de hemelse liefde als scheppingskracht en de aardse 

soort die ‘maar wat aanrommelde’. Hij lijkt zich hier echter niet bijzonder 

druk over te hebben gemaakt en heeft geen pogingen gedaan een expliciete 

nuancering aan te brengen in het begrip. 

Voortkomend uit de spanning tussen het ascetische ideaal en de 

maatschappelijke praktijk, deden velen ná hem dit wel en getroostten zich 

moeite om de liefde in al haar facetten te plaatsen in het christelijk ideaal. 

Augustinus slaagde er in dit proces in om de antieke god Eros los te koppelen 

van alle hoge vormen van liefde en hem definitief niet langer toe te staan méér 

te betekenen, te personifiëren en te veroorzaken dan alleen de alledaagse 

liefde.35 Een toon voor het visuele voortleven van Eros was daarmee gezet.   

 

Zoals gesteld, vormde de dualiteit van de liefde een belangrijke teneur binnen 

de middeleeuws-christelijke Eros-beeldtraditie. De grote hoeveelheid 

interpretaties die er al in de Antieken van de liefde mogelijk was, reflecteerde 

niet alleen in de beschrijvingen van zijn handelen en functioneren, maar ook 

in de beschrijvingen van de godheid die de liefde belichaamt. Zoveel vormen 

als de liefde kan hebben, zoveel avonturen en eigenschappen konden er aan 

de liefdesgod worden toegedicht. Al met al kon hij zo het hele spectrum aan 

soorten liefde belichamen. 

 In een christelijke context werd dit steeds problematischer. Er ontstond 

een spanning tussen de liefde die met God geassocieerd werd (agapè of caritas) 

en de liefde die bedoeld was om de soorten te doen voortbestaan (eros of 

cupiditas). De discussie hierover leeft nog immer. Het huidige debat, in de 

periode 1930-1936 geïnitieerd door Anders Nygren, illustreert het probleem.36 

Het zwaartepunt ligt hierbij op de vermenging van agapè met eros, welke laatste 
                                                                                                                                                                          
Willibrordvertaling, tenzij anders vermeld.  

35  Augustinus, Contra Faustum, XX.9, p. 544.  
36  Nygren (1930 en 1936).  
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steeds als ‘verlangen’ wordt begrepen. Augustinus hief in zekere zin de 

eventuele scherpe scheiding tussen de Paulinische agapè en de Platonische eros 

op door zijn caritas-synthese, een vermenging van de zuivere liefde van God 

tot de mens met de menselijke liefde tot God. Nygren, met velen in zijn 

kielzog, meende dat Augustinus geen gelijk had en trachtte vooral de 

onbaatzuchtigheid van agapè aan de hand van Paulus te benadrukken teneinde 

de agapè in zijn Paulinische zuiverheid te herstellen. Verlangen is immers 

onverenigbaar met onbaatzuchtigheid. Vele anderen weer veronderstelden 

juist dat agapè door Paulus wederkerig bedoeld is en rechtvaardigden daarmee 

de Augustinische synthese. Een andere mogelijkheid is een onderbrengen van 

beide termen onder de Aristotelische noemer philia,37 zonder de twee met 

elkaar te willen verzoenen.38  

In de eerste eeuwen van het christendom, toen in eerste instantie en in 

veel gevallen de woorden agapè en eros nog inwisselbaar waren, kon het beeld 

van de antieke godheid, met pijlen en fakkel, in de literatuur nog enige tijd aan 

de goddelijke agapè verbonden worden.39 Op de bredere achtergrond echter, 

de achtergrond waartegen kunst en mythologische figuren functioneren, liet 

de theologische inwisselbaarheid van beide termen geen diepe indruk achter. 

Augustinus koppelde de personificatie van de liefde in de vorm van de antieke 

god bovendien aan dwaze verliefdheid en daarmee los van al wat maar met de 

eros/agapè-problematiek van doen had: ‘Cupido is een fladderende jongen, die 

pijlen schiet, omdat de irrationele en onstabiele liefde harten van miserabele 

mensen verwondt.’40 De verdere eros/agapè discussie op theologisch niveau had 

dan ook geen invloed op het niveau van de brede bodem waarop de Eros-

beeldtraditie floreerde. De Platonisch-Augustinische grondtoon wortelde 

hierop alleen in algemene zin, in de vorm van een loskoppeling van de ‘hoge’ 

                                                           
37  Aristoteles, Ethica Nicomachea, boek VIII, 1-224 (1094a1-1181b23). 
38  Een recente reactie, tevens samenvatting van de discussie tot nu, is van de hand van 

Thomas Jay Oord (2010). Zie voor deze discussie verder ook D'Arcy (1956) pp. 96-117, 

C.S. Lewis (1960) pp. 106-132, van Bavel (1970), Canning (1993), Osborne (1994) en Black 

(2003) pp. 106-126. 
39  Dit gegeven wordt uitgewerkt in § I.1.2. 
40  Augustinus, Contra Faustum, XX, 9, p. 544: ‘Et Cupidinem puerum volitantem ac 

saggitantem, quod irrationabilis et instabilis amor corda vulnerat miserorum.’ In § I.1.2 zal 

verder op deze problematiek ingegaan worden. 
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liefde van de ‘lage’. In de kunst en in de niet sterk problematiserende literatuur 

bleef van Eros simpelweg niets over dan de verbeelding van de aardse liefde. 

Hij was een ondeugd geworden. De vluchtende en bange Eros in woord en in 

beeld in de laatantieke Psychomachia van Prudentius (§ I.1.3, afb. 1-45) die zijn 

pijlen en pijlenkoker van zich afwerpt, is één van de vroegste voorbeelden van 

de godheid in zijn nieuwe functie. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

Augustinus Prudentius waarschijnlijk niet in directe zin beïnvloed heeft. De 

interpretaties van Eros bij Augustinus en Prudentius moeten daarom gezien 

worden als gelijkwaardige illustratieve uitingen van een bredere ontwikkeling, 

de eerste op het theoretische niveau, de tweede op het niveau van lering en 

vermaak.  

  

Materiële cultuur: objecten van de vroege christenen 

 

De laatantieke en vroegchristelijke afbeeldingen van Eros, meestal funerair of 

gerelateerd aan het huwelijk, te behandelen in hoofdstuk I.2, zijn 

onlosmakelijk verbonden met de wording van de christelijke praktijk en de 

bijbehorende beeldtraditie. De veelheid aan beeldmateriaal uit deze periode 

valt na bestudering in verschillende typen te categoriseren (voor een 

representatieve selectie zie afb. 46-56). Aansluitend bij het bovenstaande roept 

dit voortleven nog enkele theoretische en methodologische bespiegelingen op, 

in dit geval geworteld in de historische processen. Ook deze helpen het 

verdere verloop van de Eros-beeldtraditie in een genuanceerder perspectief te 

plaatsen. Ze worden hieronder genoemd en kritisch uitgewerkt in hoofdstuk 

I.2. 

De transformatie van de kunst aan het begin van het christelijke tijdvak, 

vaak beschreven als een neergang, is een niet te ontkennen gegeven. De 

vermenging van de heidense symbolische kunstvormen met de joodse in de 

christelijke kunst verdient daarom de aandacht. Daaruit voortkomend doet 

zich het onderscheid voor tussen een ‘gestileerde tekentaal’, ‘tekentaal door de 

context’ en ‘kunst omdat zij mooi is’. Van sommige artefacten kan nauwelijks 

aangenomen worden dat zij om hun esthetische waarde bestonden en kan 

men niet anders dan er een betekenis achter vermoeden. Voorwerpen met een 

hogere esthetische waarde of welke gemaakt zijn van kostbare materialen 

kunnen zowel betekenisvol als betekenisloos (geworden) zijn geweest. Hierbij 
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is het van belang de begrensdheid van het inhoudelijk duiden van de 

vroegchristelijke artefacten te benadrukken. De nieuwe christelijke context gaf 

aan oudere symbolen zoals Eros niet altijd een eenduidige nieuwe betekenis. 

Fenomenen die naar voren treden bij de betekenisgeving zijn syncretisme, 

tweeledigheid en een wisselwerking tussen het ‘oude heidense’ en het ‘nieuwe 

christelijke’, zowel op maatschappelijk niveau, als op het niveau van 

individuen en artefacten. Daarnaast zijn betekenissen van symbolen zoals 

Eros veelal sterker verbonden met de gelegenheid waar ze traditioneel bij 

horen en met de interpretatie van het individu dan met de dominante 

ideologie van het moment. Dat dit ook in de niet-christelijke Oudheid een 

reëel gegeven was, wordt geïllustreerd aan de hand van de afbeeldingen van 

Eros in de Cynegetica van Pseudo-Oppianus (§ I.2.3, afb. 57-59). Wanneer geen 

voorkeur verleend wordt aan het vinden van vergeten en wellicht ook sterk 

wisselende betekenissen van individuele voorbeelden van Eros in de 

vroegchristelijke kunst komt de vanzelfsprekendheid van zijn voortleven op 

de voorgrond te staan.  

C.S. Lewis, Heckscher en Lie wezen behalve op deze vanzelfsprekende 

continuïteit ook op de expliciete idee van het christelijke tijdvak als een 

voortzetting van het Romeinse rijk en met name ook op het prominente 

belang van het verleden en de sterke voorliefde voor compleetheid in het 

christelijke denken.41 Zijn immers het complete en het blijvende niet hét 

kenmerk en gevolg van het volmaakte van de christelijke schepping? Deze 

behoefte aan volledigheid zal hierna expliciet worden in het christelijke 

denken en zal uiteindelijk als een typerend kenmerk van het encyclopedische 

bouwwerk kunnen worden bestempeld. De vroegchristelijke vanzelfsprekend-

heid in het voortleven van al bestaande, niet-christelijke motieven en de hang 

naar behoud, volledigheid en incorporatie in combinatie met de menselijke 

neiging de wereld te ervaren als een symbolisch beeld van een diepere 

waarheid kunnen niet anders dan de kiem voor dit bouwwerk gelegd hebben.42 

Men mag er dus niet van uit gaan, dat expliciete individuele transformaties van 

niet-christelijke motieven in de vroegchristelijke periode zonder meer 

representatief zijn en dat zal in het vervolg ook niet worden beweerd.  

                                                           
41  C.S. Lewis (1994) pp. 61-62, Heckscher (1937/38) pp. 205-220, en Lie (2004) pp. 201-209. 
42  Zie hierover Westra (1995) p. 275. 
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De encyclopedische Eros 

 

Met de middeleeuwse encyclopedische context worden, zoals gezegd, alle 

werken bedoeld die de volheid en logica van de schepping willen reflecteren. 

De afbeeldingen van Eros in een encyclopedische context, zoals in de 

(fragmenten van) geïllustreerde versies van de De universo van de Karolingische 

geleerde, abt en bisschop Hrabanus Maurus (hoofdstuk II.1), tonen een 

machteloze godheid. Lange rijen onschadelijk gemaakte goden, keurig naast 

elkaar opgesteld en voorzien van een korte uitleg van hun aard, tonen hun 

karakteristieke attributen aan de toeschouwer. Eros is er één van (afb. 60-62).  

De encyclopedische traditie leunt in belangrijke mate op de Etymologiae 

van de zevende-eeuwse aartsbisschop Isidorus van Sevilla. Zijn omvangrijke 

encyclopedie mag met recht de eerste werkelijke christelijke encyclopedie 

genoemd worden. Naast informatie over de zeven vrije kunsten, die al drie 

boeken vulde, vergaarde hij alles wat hij kon over zaken als landbouw, 

medicijnen, dierkunde, de hemelse en aardse hiërarchieën. Hij gaf een 

complete stand van de wetenschap van zijn tijd. 

Curtius stelde dat het betreurenswaardig is, dat de Etymologiae vaak in de 

literatuur werd ondergewaardeerd vanwege onoriginaliteit, het gebrek aan 

gegevens die er over Isidorus’ eigen tijd uit af te leiden vallen of het feit dat 

het geen literair werk is. Er wordt daarbij voorbijgegaan aan de schat aan 

informatie die deze encyclopedie geeft over wat C.S. Lewis de ‘backcloth for 

the arts’ zou noemen. Hierin komt Isidorus meer overeen met C.S. Lewis’ 

Freud dan met zijn Einstein en is zijn werk de brede neerslag van het mozaïek 

aan gedachtegoed van zijn tijd. Het is één van de belangrijkste literaire 

exponenten van de middeleeuwse drang tot behouden en verzamelen, de 

daaruit voortkomende intellectuele canon en de verregaande behoefte om de 

volheid van de schepping in een zinnig verband te presenteren. De Etymologiae 

illustreert dan ook dat de focus binnen het behoud van het erfgoed niet lag op 

het gebruik ervan om zijn moreel-didactisch nut. Het werk is daarom niet 

alleen één van de belangrijkste inspiratiebronnen voor zijn navolgers, maar 

ook één van de meest informatieve werken voor het begrip van het 

middeleeuws-encyclopedische denken.43 

                                                           
43  Curtius (1948) p. 487, karakteriseert het werk als van ‘einer kaum zu überschätzenden 
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De twaalfde-eeuwse abdis Herrad van Landsberg nam het thema van 

de Psychomachia in zijn geheel en op heel eigen wijze, in harmonie met haar tijd 

en omgeving, op in haar encyclopedie, de Hortus deliciarum (hoofdstuk II.2, afb. 

63-64 en 67-68b). Deze Hortus deliciarum behelst een buitengewoon kunstig 

uitgedacht geheel van afbeeldingen en teksten die tezamen de geschiedenis 

vertellen van de schepping tot en met het Laatste Oordeel. De Psychomachia is 

hierdoor een onderdeel van de wereldgeschiedenis geworden, die de behaalde 

overwinning op de ondeugd voorop stelt en de antieke idee van een 

voortdurende strijd in de geest verlaat. Eros vlucht in de miniaturen in de 

reconstructie van dit manuscript voor Sobrietas (matigheid). Zijn haren staan 

overeind van schrik (afb. 67).  

Monumentale encyclopedische cycli, zoals cycli van deugden en 

ondeugden op kerkgebouwen, geven een statischer beeld. De strijd is 

gestreden. Ingekaderd in de lijsten van zijn reliëf, maakt Eros steeds weer deel 

uit van lange opsommingen van ondeugden die verslagen zijn door de 

deugden (afb. 74-77). Een dergelijk beeld bevindt zich ook op de Kaiserpokal in 

Osnabrück (afb. 73). De systematisering van de deugden en de ondeugden 

kan tevens verbeeld zijn door middel van ladders of bomen (afb. 69-72). 

Van een poëtische en mythische wereld die immer stof tot discussie en 

interpretatie is geweest, had de beeldtraditie van Eros zich voortgezet in een 

expliciete samenhang met één God en één geopenbaarde waarheid waaraan 

niet getornd kon worden. In deze samenhang was het voor de encyclopedisten 

slechts de vraag hoe de volledigheid van de schepping, met daarin ook de 

liefde en het antieke beeld ervan, binnen die onomstotelijke waarheid 

begrepen moest worden. In deze samenhang treedt met name de rol van het 

beeld in het middeleeuws-christelijke encyclopedische denken naar voren. Was 

vooral vanuit een encyclopedisch perspectief immers niet de gehele schepping 

een symbolisch beeld van een hogere waarheid? Dit gegeven vormt de sleutel 

tot het begrip van de incorporatie van het beeld van Eros in de 

encyclopedische samenhang, anders dan alleen te zijn toegevoegd uit 

didactisch oogpunt, als representatie van de vleselijke liefde. Eros in een 

encyclopedische samenhang was er nu eenmaal, als actualiteit en als 

afspiegeling van de goddelijke realiteit achter de schepping van de ene God. 

                                                                                                                                                                          
Bedeutung’ en ‘Grundbuch des ganzen Mittelalters’. 
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De encyclopedie, op haar beurt, was in haar diepste wezen een afspiegeling 

van de schepping en onthulde de logica ervan. De cultus van de ene God 

bood geen ruimte voor scepsis en het kon niet anders zijn dan dat het 

universum in al zijn volheid een rationeel geheel vormde dat boven de tijd 

uitsteeg. Binnen dit harmonische bouwwerk waren fenomenen als Eros 

ondergeschikte afspiegelingen en dienden een duidelijke plaats met een 

gepaste betekenis toegewezen te krijgen. Dat er in de encyclopedieën en op 

kerkgebouwen, als spiegels van de schepping, een afbeelding van Eros, 

voorzien van een uitleg, is opgenomen is in een grotere harmonie met deze 

samenhang dan zijn didactisch functioneren als representatie van een begrip. 

De brede achtergrond van zijn beeldtraditie maakt Eros los van de 

intellectuele grondtoon en zijn daaruit voortkomende functie als representatie 

van een ondeugd. Ze maakt hem daarentegen tot een echt ‘middeleeuws 

symbool’, onderdeel van de schepping Gods.  

 

De deugdzame Eros 

 

De nadruk ligt hier niet op de verschillen tussen de clericale en kerkelijk-

didactische wereld enerzijds, en de seculiere context waarin de deugdzame 

Eros thuishoort anderzijds, maar juist op de overeenkomsten tussen beide en 

de manier waarop beide elkaar voedden en beïnvloedden. Deze harmonie 

tussen het wereldse en het clericale zal worden uitgewerkt in hoofdstuk III.1. 

Het intellectuele aspect van de hoofse beschaving had haar bestaan te danken 

aan de veelheid aan kennis en verwerking van die kennis in de kloosterlijke 

context. De wereld van kloosterbewoners op haar beurt, was geen geïsoleerde 

wereld waarin de tijd stilstond. Herrad bijvoorbeeld, verwerkte het thema van 

de Psychomachia volgens de conventies die gewoon waren binnen de adellijke 

cultuur van het milieu waar zij uit kwam. Haar Psychomachia vormt daarom in 

dat opzicht zelfs een voorzichtige prelude op de hoofse deugdenleer. 

Andersom kan gesteld worden dat deze hoofse deugdenleer in veel opzichten 

een traditioneel encyclopedisch deugdensysteem is. Een goed voorbeeld van 

een hoofse deugdenleer, met afbeeldingen, die zich voedde met het 

encyclopedisch systeem is Der Welsche Gast van de hand van Thomasin von 

Zerclaere (§ III.1.3, afb. 79-83). 
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Op eenzelfde wijze moeten de beschrijvingen en de afbeeldingen van 

de god van de liefde in de Roman de la Rose (hoofdstuk III.2, afb. 84-191), met 

als climax Amor die in een boom zit en aanbeden wordt (afb. 140), niet 

opgevat worden als plotselinge omslag of paradox. Gezien vanuit de brede 

voedingsbodem van de middeleeuwse Eros-beeldtraditie, is de hoofse receptie 

van de aardse liefde en haar protagonist in de vorm van de antieke godheid 

een natuurlijk gevolg van de grondbeginselen die hier gepresenteerd zijn en in 

dit onderzoek voor het voetlicht zullen komen. Zij is bovendien niet in 

tegenspraak met de diepste achterliggende gedachten van de encyclopedisten. 

Het waren namelijk niet de verfoeilijkheid van het erfgoed en van de liefde en 

haar representatie die voorop stonden. De kern van de zaak is iets heel anders: 

het oprechte streven van genoemde encyclopedisten het universum in al zijn 

aspecten tot één geheel te harmoniseren. De orde in het universum was 

waarheid en wetenschap, een model waarbinnen zich ook de hoofse liefde 

vormde, zij het als een apart segment en zij het alleen in ideologische theorie 

en niet per definitie in praktische zin. Ik sluit me in dezen graag aan bij 

Huizinga:  

 

In geen andere tijd heeft zich het ideaal van wereldlijke beschaving zodanig 

geamalgameerd met dat der vrouwenliefde als in de twaalfde tot vijftiende eeuw. 

Alle christelijke en maatschappelijke deugden, alle volmaking van levensvormen 

waren door het systeem der min gevoegd in het kader der trouwe liefde. De 

erotische levensbeschouwing, 't zij in haar ouder zuiver hoofse vorm, 't zij in haar 

belichaming in de Roman de la Rose, kan op één lijn gesteld worden met de 

gelijktijdige scholastiek. Beide vertegenwoordigen een grootste poging van de 

middeleeuwse geest, om onder één gezichtspunt alles wat des levens is te 

begrijpen. 44  

 

De encyclopedisten gaven het beeld van de aardse liefde een plaats in de 

christelijke ideologie en verklaarden haar positie in de volmaaktheid van Gods 

schepping. Ze slaagden er uiteindelijk zelfs in de natuurlijke, antieke, seculiere 

en christelijk-religieuze werelden zo dicht bij elkaar te brengen dat het 

mogelijk werd, in de hoofse context, aardse liefde, en haar verpersoonlijking 

in de vorm van de antieke Eros, aan de basis te plaatsen van alle goeds. 

                                                           
44  Huizinga (1984) p. 104. 
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DEEL I 

DE LITERAIRE EN DE HISTORISCHE 

GRONDBEGINSELEN VAN DE MIDDELEEUWSE 

EROS-BEELDTRADITIE 

 

In aansluiting op de in de inleiding besproken multifunctionaliteit van de 

mythologie en van de god Eros, zullen in het eerste deel van dit onderzoek als 

eerste de literaire en vervolgens de bredere historische vertrekpunten van de 

middeleeuwse beeldtraditie van Eros in kaart worden gebracht. 

Zoals in de inleiding vermeld, tekende zich in de literatuur van de 

Oudheid, naast een veelvormigheid en een zekere dualiteit in de visies op 

Eros, een toenemende negativiteit af in de beschrijvingen van zijn 

persoonlijkheid. Deze negatieve trend zette door in literatuur in het 

christelijke tijdvak en men zag kans hem zijn nog resterende positieve 

kwaliteiten te ontnemen en hem los te koppelen van de hogere vormen van 

liefde. Dit gegeven vormde de grondtoon onder de middeleeuwse Eros-

beeldtraditie en haar didactisch functioneren. De redenen en achtergronden 

van deze grondtoon en zijn zeer directe neerslag in de afbeeldingen bij de 

Psychomachia van Prudentius zullen in hoofdstuk I.1 belicht worden. 

De brede contextuele en functionele historische achtergronden van het 

Eros-beeldmateriaal, laten zich vinden in de materiële cultuur: het laatantieke 

en vroegchristelijke voortleven van Eros in en op fysieke objecten, te 

behandelen in hoofdstuk I.2. Op zowel het maatschappelijke en individuele 

als op het inhoudelijke en het esthetische gebied kan gesproken worden van 

een vredig samen bestaan van het ‘oude’ en het ‘nieuwe’. Dit gegeven 

bekrachtigt de continuïteit en vanzelfsprekendheid in het visuele voortleven 

van de Erosfiguur en sluit aan bij de groeiende volledigheidsdrang in het 

christelijke tijdvak. 
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Hoofdstuk I.1 

De liefde en haar verbeelding. De literaire traditie 

 

‘Wat is liefde? Een god, een demon of een passie van de geest?’1 

 

Eros veroorzaakt de passie die hij zelf ook is. In de antieke literatuur werd 

Eros in deze hoedanigheden soms expliciet als een verpersoonlijking opgevat. 

Soms ook voorzag hij beide krachten slechts van een naam. Daartussen 

bestond bovendien een veelheid aan gradaties. Hoewel Eros als 

verpersoonlijking vrijwel altijd gevleugeld was en voorzien van pijlen, een 

boog en soms een fakkel, was hij nu een peuter en dan weer een jonge, 

knappe atleet. Soms werd hij verondersteld gouden haren te hebben, dan weer 

waren zijn vleugels van goud. Zoveel vormen als de liefde en de drijvende 

krachten erachter kunnen hebben, zoveel karakters kan Eros aannemen. Deze 

inherente dualiteit en veelvormigheid zijn verantwoordelijk voor de 

filosofisch-theologische spanning rondom Eros die op haar beurt de 

grondteneur onder de middeleeuwse Eros-beeldtraditie vormt.  

In dit hoofdstuk zal de antieke veelvormigheid van Eros geschetst 

worden. In de vroegchristelijke literatuur vervolgens, kon Eros, met pijlen, 

boog en fakkel en dus op te vatten als een verwijzing naar Eros als een 

persoon, nog enige tijd een breed spectrum aan soorten liefde belichamen. 

Belicht zal worden hoe zich dit gegeven ontwikkelde tot aan de loskoppeling 

van de godheid van dit brede spectrum door Augustinus. In de Psychomachia 

van Prudentius maakte de afgebeelde Eros zijn debuut in deze betekenis: als 

vluchtende ondeugd van de zinnelijke liefde. Van een alheersende kracht bij 

Hesiodos werd hij bij Prudentius, ter lering en vermaak van een nieuwe 

                                                 
1  Plotinus (ca. 204 - 270 v. Chr.), Enneaden, III.5. Naast dat het citaat vragen naar de 

machtspositie van de liefde en het al dan niet bestaan van een goddelijke en een menselijke 

variant van het verschijnsel oproept, haakt het citaat aan bij de vraag of er een onderscheid 

gemaakt moet worden tussen de god der liefde en de liefde als een ervaring. In dit 

onderzoek is ernaar gestreefd slechts die manifestaties van de liefde in woord en beeld op 

te nemen die in verband staan met de antieke liefdesgod. Het voorliggende onderzoek heeft 

echter geleerd dat dit onderscheid in verschillende voorkomende gevallen diffuus is.  
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christelijke klasse, tot een naakte en vluchtende bijgod in het gevolg van een 

hem dominerende ondeugd. Van een oppermachtige jager in de Theogonia 

werd de liefdesgod in de Psychomachia een prooi. 
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§ I.1.1 De antieke Eros: oerkracht en jager 

 

Eros begon zijn mythologische loopbaan als één van de grootste machten die 

de bovennatuurlijke wereld rijk was. Hij vertegenwoordigde niets minder dan 

de scheppende liefde aan de basis van alle dingen (protogenos).2 

De oudst bewaarde tekst waarin Eros beschreven is als een persoon 

dateert uit de achtste eeuw v. Chr. en is van de hand van Hesiodos. De 

godheid ontstond volgens deze auteur samen met Tartaros en Gaia, zonder 

ouders, uit Chaos en bestond zo al voor tijd en ruimte.3 Velen na Hesiodos 

plaatsten Eros aan de basis van de schepping. Zo maakte Acusilaus in de 

zesde eeuw v. Chr. eveneens gewag van Eros als een persoon -zoon van Nyx 

en Aether - en als een oorspronkelijke kracht.4 Bij Parmenides werd hij 

aangesteld als de ‘eerste der goden’ door de vrouwelijke ‘oerdemon’.5 De 

Orphische leer gaf vanaf de zesde eeuw v. Chr. aanleiding tot een veelheid aan 

complexe denkbeelden over Eros als oorspronkelijke scheppingskracht (door 

de Orphisten Phanes genoemd).6 Aristophanes (446 - 386 v.Chr.), geïnspireerd 

door het Orphische gedachtegoed, repte van de godheid als voortgekomen uit 

een kosmisch ei, alle primordiale elementen bevattend, dat Nyx produceerde 

en werd geopend door Kronos en Anankè.7 Plato noemde hem, naar de traditie 

                                                 
2  In dit hoofdstuk is geen volledigheid nagestreefd. Doel is een overzicht te geven van de 

belangrijkste gezichtspunten op Eros/Amor, voorzien van een aantal representatieve 

voorbeelden uit de literatuur. Dit zijn enerzijds de meest bekende auteurs die de diverse 

gezichtspunten vertegenwoordigen, anderzijds ligt de nadruk op de gezichtspunten die 

elders in dit betoog een rol zullen spelen. Een overzicht van de werken van Griekse auteurs 

waarin het woord eros voorkomt kan gevonden worden in de TLG op 

http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/textsearch. Voor een overzicht van Latijnse auteurs in 

wier teksten de woorden amor, eros, caritas e.d. voorkomen kan men de Cross Database 

searchtool raadplegen op http://clt.brepolis.net/. Nuttig hierbij zijn ook de Thesaurus Linguae 

Latinae http://www.tlg.uci.edu/ en het Perseus project: http://www.thesaurus.badw-

muenchen.de/ en http://www.perseus.tufts.edu/. 
3  Hesiodos, Theogonia, 120-123.  
4  Acusilaus (tweede helft zesde eeuw v. Chr.) in: Pauly-Wissowa, 9 B 1 DK.  
5  Parmenides (zesde eeuw v. Chr.) in: Pauly-Wissowa, 28 B 13 DK. 
6  Calame (1991) pp. 227-247. 
7 Uit Brill’s nieuwe Pauly: brillonline.nl: Aristophanes, Aves 692-716. Zie voor de tekst: 

Aristophanis Ornithes, pp. 347-427. In te zien via de TLG, http://www.tlg.uci.edu/ 
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van Eros als kosmogonische oergod, de ‘oudste der goden’.8 Aristoteles 

schreef de god vier eeuwen later een dergelijke metafysische betekenis toe.9 

Latere systematiseringen zetten allerlei genealogische lijnen voor Eros uit en 

splitsten de godheid bovendien in drieën.10 De gnostici, op hun beurt, namen 

vanaf de tweede eeuw n. Chr. de Platonische en kosmogonische ideeën over 

Eros over en werkten deze verder uit.11 

Een tweede mythologische traditie behelsde de interpretatie van de 

personificatie van liefde als seksueel verlangen en beschreef Eros overwegend 

als de zoon van Aphrodite en Ares of Aphrodite en Hermes.12  

                                                 
8 Plato (ca. 428/427 - 347 v. Chr.), Symposion 178B.  In Symposion, 194 E-197 E liet hij Agathon 

Eros de mooiste en juist de jongste van de goden noemen. Zie voor Eros en de geboorte 

van het universum ook: Alcman (zevende eeuw v. Chr.), fragment 5.  
9  Aristoteles (384-322 v. Chr.), Metaphysica. 
10 Zie hierover Cicero, De Natura Deorum, lib. III, par. 60, p. 142.  
11 De gnostische traditie, die in haar min of meer verchristelijkte vorm ook Eros betrok, 

wordt hier als belangrijk beschouwd. Zij vormt immers een expliciet voorbeeld van het 

pluriforme karakter van de geloofs- en filosofische stromingen rond het begin van onze 

jaartelling. Zij vindt echter, binnen de problematiek die de basis vormt voor dit onderzoek, 

geen vervolg. Daarom is ervoor gekozen de rol van Eros binnen het gnostische denken van 

de eerste drie eeuwen na Christus te beperken tot deze voetnoot. Binnen de gnostische 

literatuur van genoemde periode trad Eros een aantal keer naar voren. In de Nag 

Hammadi-geschriften wordt Eros in de bewerking van Genesis, de oorsprong van de 

wereld, genoemd in samenhang met het ‘semi-christelijke’ gnostische scheppingsverhaal, 

dat gepresenteerd werd als een vervollediging van Genesis. Zie voor een inleiding en een 

Engelse vertaling van de tekst Bethge en Wintermute (1977) pp. 161-197. Zie voor verdere 

informatie over deze tekst ook Klauck (2002) pp. 59-63. Zie voor gnosis en het 

christendom bijvoorbeeld Grant (1959) pp. 151-181, Leibbrand (1972) pp. 468-494, 

Armstrong (1992) pp. 33-54. Zie over de gnostische Eros ook M. Tardieux (1974) pp. 142-

214, Edwards (1991) pp. 25-40 en (1992) pp. 459-474, Cox Miller (1992) pp. 223-238. 
12 Zie voor Aphrodite als moeder van Eros bijvoorbeeld: Ibycus (zesde eeuw v. Chr.) 

fragmenten 284 en 575, pp. 144-150, 152-162, 164-167; in te zien via de TLG, 

http://www.tlg.uci.edu/. Hyginus astronomus (ca. 64 v. Chr. - 17 n. Chr.), De Astronomia, 

Lib. 2, c. 30, p. 76; de zogenaamde Carmina Anacreontea, fragment 44; Oppianus van Sicilië 

(tweede/derde eeuw n. Chr.), Halieutica 4.10; Ovidius (43 v. Chr. - 17 n. Chr.), 

Metamorphoses, lib. 1, vs. 452 en lib. 5, vs. 363, pp. 15 en 113; Seneca (ca. 4 n. Chr. - 65 n. 

Chr.), Phaedra, vs. 274, p. 166; Statius (ca. 45 - 96 n. Chr.), Silvae lib. 1, carmen 2, vs. 51, p. 

8; Apuleius (tweede eeuw n. Chr.), Metamorphoses, lib. IV, c. 30, p. 98; Nonnus 

(vierde/vijfde eeuw v. Chr.), Dionysiaca, 4.238, 5.88 en 33.4. Voor Eros als zoon van 

Ouranos en Gaia: Sappho (ca. 600 v. Chr.), fragment 198; zoon van Zephyros en Iris: Alcaeus 
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Eros was volgens Hesiodos weliswaar een oerkracht die al vóór de 

schepping aanwezig was, maar hij maakte Eros ook, samen met Himeros 

(verlangen), getuige van de geboorte van Aphrodite en van toen af aan haar 

begeleider.13 Deze splitsing van de Erosfiguur werd expliciet in Plato’s 

Symposion, waarin door middel van Pausanias’ toespraak duidelijk is gemaakt 

dat er niet één Liefde bestaat.14 Oorzaak hiervoor was het bestaan van twee 

Aphrodites. De ene, volgens Pausanias naar alle waarschijnlijkheid de oudste, 

zou geen moeder hebben en kind zijn van een hemelgod. Zij is de ‘hemelse’ 

Aphrodite en werkt samen met de ‘hemelse’ Eros. De andere Aphrodite is een 

dochter van Zeus en Dione en heeft zodoende deel aan het mannelijke en aan 

het vrouwelijke. Zij is de ‘aardse’ Aphrodite. Bij haar hoort dan ook een 

‘aardse’ Eros. Net als drinken en zingen is ook de liefde niet per definitie goed 

of slecht. De mate van goed- of slechtheid is afhankelijk van hoe men zingt, 

drinkt of liefheeft. Wie verkeert onder de invloed van de aardse Eros wordt 

evengoed op vrouwen als op mannen verliefd, richt zich met name op 

onbenullige mensen en interesseert zich vooral voor het lichamelijke. De Eros 

die de mensen tot een goede vorm van liefde leidt, is de hemelse variant en 

verdient lofprijzing. De goede vorm van liefde behelsde in deze context de 

oprechte knapenliefde die gericht was op niet al te jonge jongens en waarbij de 

ontwikkeling van de beide partners basis was voor hun lichamelijke relatie.15 

Voorts wordt beweerd dat Eros’ macht zich uitstrekt over de gehele 

natuurlijke wereld en opgevat kan worden als een verlangen, dat zich 

manifesteert in tegengestelde soorten. Kennis hiervan en inzicht hierin 

kunnen leiden tot harmonie.16 De liefde als verlangen naar schoonheid 

resulteert volgens Socrates in Plato’s Symposion zowel in de vruchten van de 

aardse voortplanting als in de wijsheid die voortkomt uit een gelukkige 

zielsontmoeting en de daaruit voortkomende verwantschap.17 In Phaidros 

                                                                                                                                               
(ca. 600 v. Chr.), fragment 327; zoon van Eileithyia: Pausanias (tweede eeuw n. Chr.), Graeciae 

descriptio, 9. 27. Volgens Theocritus (derde eeuw v. Chr.) Idyllia, xiii. 2 is de oorsprong van 

de liefde onbekend. Zie voor een goed en uitgebreid overzicht van alle mogelijke 

genealogieën van Eros: Smith (1870).  
13  Hesiodos, Theogonia, 121. 
14  Zie voor een toegankelijke en gedetailleerde analyse van Symposion: te Velde (2006). 
15  Plato, Symposion, 180 C-185 C. 
16  Plato, Symposion, 186 A-188 E. 
17  Plato, Symposion, 198 A-212 E. 
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wordt expliciet dat uit verlangen naar schoonheid liefde en vriendschap 

voortkomen, die op hun beurt voortstuwen richting wijsheid. De liefde vindt 

haar impuls in het erotische - in de seksuele aantrekkingskracht van een knaap 

op een man. Deze impuls wekt schone gedachten, veroorzaakt de ontdekking 

van schoonheid in het algemeen en vervolgens van de schoonheid van de ziel: 

het doel, waarnaar alle dingen verlangen en in welke richting zich alles beweegt.18 

Het stoïsche pantheïsme waarbij de ‘volkse’ goden symbolisch 

verklaard werden als vormen waarin de ratio zich aan de mensen openbaarde, 

sluit aan bij deze Platonische dubbele natuur van Eros.19 Het zijn echter in de 

stoïsche visie de rationele wijsheid en de oordeelkundigheid van de 

betrokkenen die het verschil tussen een ‘hoge’ en een ‘lage’ Eros maken en de 

eerste vorm wordt niet als een verlangen opgevat. Ook is er nauwelijks tot 

geen sprake van Eros als een godheid die de mens van buitenaf bestuurt, maar 

maakt de impuls deel uit van de mens zelf.20  

Hoewel beide typen Eros sterk met Aphrodite verbonden zijn, kon hij 

in de mythologie in het gezelschap van iedere god voorkomen als er in het 

verhaal het thema liefde of verleiding voorkwam.21 Men stelde zich hem, zoals 

hiervoor gezegd, ook voor in het gezelschap van Himeros en Pothos (verlangen), 

Charites (bevalligheid) en Peitho (doorzettingsvermogen). Gaandeweg werd 

Eros gecomplementeerd met een rivaal, dan wel een broertje: Anteros. Anteros 

kan opgevat worden als conflicterend met Eros. De combinatie kan eveneens 

begrepen worden als de rivaliteit tussen geliefden, waarbij Anteros optreedt als 

deus ultor en diegenen straft die slechts liefde ontvangen maar deze niet 

beantwoorden.22 Anteros kan ook verstaan worden als de Platonische 

wederliefde uit zijn Phaidros.23 Pindros, Bacchylites en vele anderen wisten de 

god vervolgens te vermenigvuldigen tot een veelheid van Eroten.24  

                                                 
18  Plato, Phaidros, 243 E-257 B. 
19  Zie voor literatuurverwijzingen bij het thema van het plaatsen van de goden van de 

Olympus in een acceptabel rationeel geheel noot 23 en 26 van de inleiding. 
20  Nussbaum (1995) p. 261 en Gaka (2000) pp. 207-238. 
21 Zie voor de grote hoeveelheid van gevallen van liefde in de mythologie waarvoor Eros 

verantwoordelijk was de lijst op www.theoi.com. 
22 Zie over Anteros bijvoorbeeld Pausanias, Graeciae descriptio, 9.23, die een reliëf beschreef 

waarop beiden ruziën over een palmtak. Zie ook Plato, Phaidros, 255 D. 
23  Plato, Phaidros, 255 B.  
24  Zie voor de vermenigvuldiging van Eros: Kunstmann (1962). Voor een zeer uitgebreid 



 De liefde en haar verbeelding. De literaire traditie 49 
 

Eros ontwikkelde zich in de Archaïsche literatuur als listig, wreed en 

mooi. Hesiodos beschreef Eros als oppermachtig en de kracht achter het 

ontstaan van de natuur en bovendien van grote schoonheid en met de macht 

om de mens zwak te maken door overweldiging van de geest.25 Sappho 

noemde de god ‘onvoorspelbaar als een storm’.26 Anaximander (zesde eeuw v. 

Chr.) beschreef hem als goudharig27 en volgens Aristophanes zou de god 

uitgerust zijn met gouden vleugels.28 De lyrische dichter Alcman (zevende 

eeuw v. Chr.) zag de tegenstrijdigheid van deze ‘bitterzoete’29 god der liefde 

verbeeld in zijn kinderlijke voorkomen.30 Eros was gewapend met pijlen in een 

gouden pijlenkoker en toortsen die niemand ongestraft kon aanraken.31 Eros’ 

pijlen zouden verschillende krachten hebben. Sommige waren van goud en 

scherp gepunt en deden de gewonde in liefde ontvlammen. Andere, die hun 

slachtoffers afkerig maakten van een aanbidder, waren stomp en droegen een 

loden punt.32 De sensuele god zou de goden, mensen en dieren in zijn macht 

houden, leeuwen en tijgers temmen, de bliksemschichten van Zeus breken, 

Herakles ontwapenen en op zeemonsters rijden.33 Eros handelde blindelings 

                                                                                                                                               
overzicht van de vele auteurs die Eros wisten te vermenigvuldigen en van de personages in 

wier gezelschap Eros kan voorkomen: http:// www.theoi.com. 
25  In zijn kielzog volgde Plato in Symposion 186 A-B. De derde-eeuwse Syrische Pseudo-

Oppianus gaf een gelijksoortige beschrijving in zijn Cynegetica, 2.140 ff. Een dergelijke 

benadering treft men ook in de Halieutica 4.10 e.v. door de Siciliaanse Oppianus. Eros was 

bij beide auteurs verantwoordelijk voor het ontstaan en het voortbestaan van de natuur en 

hield derhalve mensen, dieren en goden in zijn ijzeren greep. (zie over de Cynegetica ook § 

I.2.3) Zie ook de beschrijving van Nonnus, Dionysiaca, 24. 325 e.v. waarin hij het 

primordiale aspect van Eros combineerde met zijn belichaming als wrede maar mooie 

jongeling met een onweerstaanbare macht over mensen en goden. 
26  Sappho, fragment 47. 
27 Anaximander, fragment 14, pp. 89-90. In te zien via de TLG, http://www.tlg.uci.edu/. 
28 Aristophanes, Aves, 1783. 
29 Sappho, fragment 130. 
30 Alcman, fragment 38. 
31  Zie Panofsky (1962) p. 80 noot 4; Theocritus, Idyllia, xxiii. 4; Ovidius, Tristia, lib. V, carmen 

1, vs. 21-22, p. 173; Seneca,  Phaedra, vs. 196-198; overgeleverd op naam van Seneca: 

Octavia, vs. 554 e.v., p. 415.  
32  Ovidius, Metamorphoses, I, 468, p. 16. Zie ook Euripides (ca. 480 - ca. 406 v. Chr.), Iphigenia 

in Aulis, vs. 458. 
33  Vergilius, Eclogae sive Bucolica, Ecloge X, vs. 29; Theocritus, Idyllia, iii. 15. 
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en verblindde ook zijn slachtoffers.34  

Zijn heiligdommen moest de god in de Griekse Oudheid overwegend 

delen met Aphrodite.35 Twee uitzonderingen hierop vormden de 

heiligdommen in Thespiae in Boeotia en Parion bij de Hellespont, waar de 

god apart werd vereerd.36 In de kunsten trad de god naar voren met zijn 

hiervoor beschreven attributen, maar ook vaak met een roos, met wilde 

beesten die door de god zijn getemd, met een haas, een ram of een haan. 

Praxiteles (eind vijfde/begin vierde eeuw v. Chr.) zag de god als een 

volwassen man van grote schoonheid.37 

Was de liefdesgod aanvankelijk jong, knap en atletisch, tegen de 

hellenistische tijd, bijvoorbeeld in de Idyllia van Theocritus, was zijn kracht 

teruggebracht tot die van een speelse peuter die grapjes uithaalde met goden 

en stervelingen. Zijn avonturen werden in de loop der tijd uitgebreid met 

allerhande anekdotische details zoals zijn scholing of opvoeding, zijn 

bestraffing en zijn avonturen samen met Anteros.38  

De Romeinse Amor, meestal zoon van Venus en Vulcanus of van 

Venus en Mars, werd neergezet als een mollig kindje: een zwak aftreksel van 

de hellenistische god, wiens frivole acties soms nog ernstige gevolgen hadden. 

Een daadwerkelijke verering in heiligdommen genoot de god bij de Romeinen 

niet meer.  

Veel Romeinse dichters hadden, geheel in lijn met de hiervoor 

geschetste ontwikkelingen alsmede met de diverse exegetische aanzetten, een 

moraliserende en pessimistische kijk op Eros ontwikkeld.39 De liefde werd 

                                                 
34 Zie de grondige studie naar de blinde Cupido door Panofsky (1962) pp. 79-100. 
35 Zo stond bijvoorbeeld in Megara zijn beeld, samen met dat van Himeros en dat van 

Pothos, in de tempel van Aphrodite. Zie over de gedeelde heiligdommen Pausanias, 

Graeciae descriptio,onder meer 1.43.6, 2.5.1, 2.27.3, 3. 26.5 en 6.23.3. Zie voor liefde in de 

Oudheid ook Lesky (1976). 
36 Pausanias, Graeciae descriptio, 9.27.1. De god genoot onder andere ook verering in Sparta, op 

Samos en in Athene. In Athene had de god een altaar bij de ingang van de Academie. Zie 

hierover Pausanias, Graeciae descriptio 1.30.1. 
37 Plinius de Oudere (ca. 23 - 79), Naturalis Historia, lib. xxxvi, par. 4.5, p. 307. 
38 Zoals in Cicero, De Natura Deorum, lib. III, par. 23 e.v., p. 126; Theocritus, Idyllia, 19 en 

Anacreontea, fragment 25. 
39  Hoewel gezegd kan worden dat Vergilius Eros wel neerzette als een triomferende kracht. 

Zie Vergilius, Eclogae sive Bucolica, ecloga 8, vs. 43-50, ecloga 10, vs. 69, p. 58. Zijn beroemde 
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opgevat als een gevaarlijke en pijnlijke ervaring die de geesten van de 

getroffenen in een toestand van onverantwoordelijkheid en infantiliteit bracht. 

Zo zag Horatius (65 - 8 v. Chr.) de godheid als een gemene kracht die de 

minnaar blind maakte voor de tekortkomingen van zijn geliefde.40 Bij Ovidius 

was de godheid een kind dat woest met zijn fakkels smijt en waarvan de 

dichter door Venus als voogd is aangesteld om het te beteugelen.41 Propertius 

(ca. 49 - ca. 12 v. Chr.), op zijn beurt, gaf niet alleen een beschrijving van de 

god der liefde maar ook een allegorische uitleg van zijn kenmerkende trekken. 

Zijn kinderlijk voorkomen symboliseerde het onbezonnen gedrag van de 

minnenden, zijn vleugels ‘die gaan hoe de wind waait’ wezen op het vluchtige 

en onbestemde van de liefdesgevoelens en zijn pijlen op de ongeneeslijke 

wonden die de liefde aan de ziel toebrengt.42  

                                                                                                                                               
uitspraak ‘Omnia Vincit Amor’  in ecloga 10, vs. 69. Waarschijnlijk bedoelde Vergilius met 

amor geen persoon.  
40  Horatius, Sermones (Satirae), lib. I, satyra 3, vs. 38, p. 176.  
41  Ovidius, Ars Amatoria, lib. I, vs. 9-22, p. 183. In zijn Metamorphoses maakte Ovidius eveneens 

gewag van een toorts wanneer hij Apollo de volgende opmerking laat plaatsen om Amor te 

beledigen: ‘Pak jij nu braaf je fakkeltje en stook je liefdesvuur waar je maar wilt, maar meng 

je liever niet in mijn triomfen!’: Ovidius, Metamorphoses, lib. I, vs. 461 e.v., p.16, Nederlandse 

vertaling M. Kat.  
42 Propertius, Elegiae II, 12, pp. 73-74:  

‘Quicumque ille fuit, puerum qui pinxit Amorem,  

nonne putas miras hunc habuisse manus? 

is primum vidit sine sensu vivere amantis,  

et levibus curis magna perire bona. 

idem non frustra ventosas addidit alas, 

fecit et humano corde volare deum: 

scilicet alterna quoniam iactamur in unda, 

nostraque non ullis permanet aura locis. 

et merito hamatis manus et armata sagittis, 

et pharetra ex umero Cnosia utroque iacet: 

ante ferit quoniam tuti quam cernimus hostem, 

nec quisquam ex illo vulnere sanis abit’. 

 Nederlandse vertaling door W.A.M. Peters: ‘Hoe hij ook heet, de schilder van Amor als 

jeugdige jongen, hier is bepaald -vind je niet?- een ware meester aan het werk. Om te beginnen 

zag hij hoe gedachteloos de minnenden leven: als de affectie verslapt gaat groot geluk soms 

teniet. Dan gaf hij Amor zijn vleugels die gaan hoe de wind waait; met opzet: zo blijkt hoe 

grillig de god vliegt in het menselijk hart, hoe hij ons slingert omhoog of omlaag op de deining 
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Apuleius bracht uiteindelijk in de tweede eeuw de in omloop geraakte 

verhalen over Eros in combinatie met Psyche samen in een allegorisch 

sprookje dat hij opnam in zijn Metamorphosen of Gouden Ezel. In een synthese 

van mondeling overgedragen volksverhalen, literaire teksten en Platonische 

filosofie wijdde Apuleius de lezer in in de visies op de liefde en de ziel, zoals 

die tot dan gegroeid en vergroeid waren en voorzag de materie, net als zijn 

voorgangers van een zinvolle betekenis. De aardse Psyche verbeeldde de ziel 

die een symbolische dood vond door de ontmoeting en het samenzijn met 

Eros, maar haar echter tegelijkertijd tot wasdom deed komen. Door offers, 

ontbering en door goddelijke interventie groeide de ziel en herrees zij 

uiteindelijk in een nieuw leven in de wereld der goddelijkheid. Uit dit 

bovenaardse huwelijk tussen de liefde en de ziel werd tenslotte Voluptas 

geboren.43

                                                                                                                                               
van de golven; 't briesje dat ons dikwijls drijft, mist elke zekere koers. Ook is, dat past hem, 

zijn hand met hellebaarden gewapend, hangt van zijn schouder de boog met Creta's pijlkoker 

af. Blind voor het komende schot kunnen wij ons in veiligheid wanen: niemand blijft 

ongedeerd, geen komt er heelhuids vanaf’. 
43  Apuleius (123/125 - 170/180), lib. IV, c. 28 - lib. VI, c. 24. Zie voor een overzicht van de 

bronnen van Apuleius’ compilatie de introductie en de commentaren door Kenney bij zijn 

editie en vertaling (1990) pp. 17-22 en 116-125. Zie ook Caviccioli (2002) pp. 39-56 en Rist 

(1964). Eros kon in combinatie met een grote hoeveelheid mythologische figuren 

voorkomen. Zie voor een zeer uitgebreide opsomming: www.theoi.com. 
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§ I.1.2 De christelijke tegenpool: ondeugd44 

 

Op de momenten dat de apostel Paulus over de liefde sprak noemde hij het 

fenomeen agapè, niet eros. In de Septuagint, in Spreuken 7 en 30, komt het 

woord eros wél voor, zij het in een negatieve en seksuele context.45 Paulus 

sprak over de liefde in een religieuze samenhang, niet in een erotische, en het 

is aannemelijk dat hij trachtte zijn publiek te overtuigen van de kracht van de 

liefde boven die van kennis, waarschijnlijk niet in de laatste plaats vanwege de 

rationele opvattingen omtrent het geloof in zijn omgeving, en als de weg die 

Christus volgens hem werkelijk bedoelde. Zowel in het Oude als in het 

Nieuwe Testament werd de mens immers gemaand God lief te hebben met 

heel zijn hart en zijn naaste gelijk hemzelf. Dit gegeven is krachtig neergezet in 

de passage waarin Christus uitlegt wat het voornaamste gebod is in de wet:  

 

‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met 

heel uw verstand.’ Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan 

gelijk: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’Aan deze twee geboden hangen heel 

de Wet en de Profeten.46 

 

Hij beschreef de liefde als agapè in zijn eerste brief aan de Korintiërs als 

verdraagzaam en onbaatzuchtig:  

 

De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij 

                                                 
44 Een volledig overzicht van alle verwijzingen uit de literatuur kan hier niet gegeven worden.  
45  Spreuken 7:18 in de Septuagint: ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου δεῦρο καὶ 

ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι. Spreuken 30:16 in de Septuagint: ᾅδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ τάρταρος 
καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδατοςκαὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν ἀρκεῖ. De omhelzing van de 

eros en de eros van de vrouwen worden als negatieve zaken en handelingen aangeduid. Met 

degene die slachtoffer wordt van vrouwelijke verleiding loopt het dan ook niet goed af.  

Opvallend is dat in de Vulgata op de plaats van de eros van de vrouw (ἔρως γυναικὸς) de 

woorden ‘os vulvae’ staan. Deze ‘baarmoedermond’ wordt aangeduid als onverzadigbaar: 

‘infernus et os vulvae et terra quae non satiatur aqua ignis vero numquam dicit sufficit.’ 
46  Mattheus 22:37-40. De gebeurtenis is ook beschreven door Lucas 10:27 en Marcus 12:29-

31. Vgl. ook Deuteronomium 6:5, Leviticus, 19:17. In Romeinen 13:10 noemde Paulus de 

liefde dan ook de vervulling van de hele wet. 
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verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij 

laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet 

over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft 

zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit.47  

 

Paulus specificeerde vaak niet van wie de agapè uit zou moeten gaan en op wie 

deze gericht zou moeten zijn, maar presenteerde haar als een kostbaar en 

onmisbaar bezit en een onontbeerlijke wijze van bestaan en van handelen van 

zowel individuen en groepen mensen als van de mensheid in haar geheel. Zo 

schreef hij in I Korintiërs 16:14: ‘Alles wat u doet, moet u met liefde doen,’ en 

in I Korintiërs 13:2: ‘Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen 

en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen 

verzetten - als ik de liefde niet heb, ben ik niets.’ In veel gevallen verwijst 

Paulus met agapè naar de naastenliefde en klinkt hier ook de Aristotelische 

philia door: ‘Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil aan de ijver van 

anderen de echtheid van uw liefde toetsen.’48 In Efeziërs 3:19 staat kennis van 

de liefde van Christus voorop als de weg naar God. In andere passages doelde 

Paulus op de liefde van God tot de mens.49 Zo is ook de liefde van Christus 

de kracht die allen drijft en wordt de toehoorders steeds weer de liefde van 

God in hun midden toegewenst. Paulus stond ook niet afwijzend tegenover 

liefde tussen man en vrouw.50 

Hoewel agapè een enorm spectrum aan vormen van liefde behelst, van 

de liefde tot God als grootste gebod in de wet tot alle verschillende vormen 

van agapè bij Paulus, steken de beschrijvingen van de liefde in de 

Septuagintversie van het Hooglied hier toch bij af.51 Agapè is hier in sterk 

erotiserende bewoordingen gekarakteriseerd, doordrenkt van de vurigheid en 

ook van de pijnlijkheid van de liefde. 

 

Hoe mooi ben je, mijn liefste (agapè), hoe bevallig en bekoorlijk! 

                                                 
47 I Korintiërs 13: 4-8. 
48  Vgl. 2 Korintiërs 8:8 en Aristoteles, Ethica Nicomachea, boek VIII. 
49  Efeziërs 2:4. 
50 Paulus beschouwde seksualiteit, mits binnen het huwelijk, als een wederzijdse verplichting: 

I Korintiërs 7:3-5 en 25-26; Efeziërs 5: 21-33. 
51 Zoals in de inleiding vermeld, is over het begrip liefde bij Paulus nog steeds zeer veel 

discussie. Zie voor literatuurverwijzingen noot 38 van de inleiding. 
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Je gestalte is zo slank als een palm, je borsten zijn als druiventrossen. 

Ik dacht bij mijzelf: ik klim in die palm en pluk de dadels. 

Laat je borsten als de trossen van de wijnstok zijn, 

de reuk van je adem als de geur van kweeappels,en je mond als zoete wijn.52 

 

Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je arm: 

want de liefde (agapè) is sterk als de dood,  

met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. 

Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van de Heer. 

Geen stortvloed van water kan de liefde (agapè) blussen, 

geen rivier spoelt haar weg. 

Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde (agapè), 

men zou hem met verachting afwijzen.53  

 

Uit onder andere de Paulinische vermenging van een breed scala aan 

verschillende soorten liefde binnen het woord agapè, het feit dat Paulus en 

anderen hier de erotiek niet expliciet onder schaarden en mogelijk ook het 

woord eros vermeden treedt een zekere spanning naar voren omtrent de liefde 

die op diverse manieren met God geassocieerd wordt54 en de liefde die louter 

aan de voortplanting gekoppeld is, hoezeer deze laatste liefde ook een 

                                                 
52  Hooglied 7: 7-10 in de Septuagint: 7. τί ὡραιώθης καὶ τί ἡδύνθης ἀγάπη ἐν τρυφαῖς σου  

8. τοῦτο μέγεθός σου ὡμοιώθη τῷ φοίνικι καὶ οἱ μαστοί σου τοῖς βότρυσιν 
9. εἶπα ἀναβήσομαι ἐν τῷ φοίνικι κρατήσω τῶν ὕψεων αὐτοῦ καὶ ἔσονταιδὴ μαστοί σου ὡς βότ
ρυες τῆς ἀμπέλου καὶ ὀσμὴ ῥινός σου ὡς μῆλα  
10. καὶ λάρυγξ σου ὡς οἶνος ὁ ἀγαθὸς πορευόμενος τῷ ἀδελφιδῷ μου εἰςεὐθύθητα ἱκανούμενος 
χείλεσίν μου καὶ ὀδοῦσιν. 

  De geciteerde vertaling is genomen uit de Willibrordvertaling. De Hebreeuwse grondtekst 

stemt wat deze passage betreft voldoende overeen met die in de Septuagint om deze 

vertaling hier ter illustratie te laten dienen.  
53 Hooglied 8: 6-7 in de Septuagint: 

6. θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονάσου ὅτι κραταιὰ ὡς θ
άνατος ἀγάπη σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος περίπτερααὐτῆς περίπτερα πυρός φλόγες αὐτῆς  
7. ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγάπην καὶ ποταμοὶ οὐσυγκλύσουσιν αὐτήν ἐὰν δῷ ἀνὴ

ρ τὸν πάντα βίον αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐξουδενώσει ἐξουδενώσουσιν αὐτόν’. 
 De geciteerde vertaling is genomen uit de Willibrordvertaling. De Hebreeuwse grondtekst 

stemt wat deze passage betreft voldoende overeen met die in de Septuagint om deze 

vertaling hier ter illustratie te laten dienen.  
54  Al dan niet met ook de mens als actor. 
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opdracht van God is en Paulus in het huwelijk ook een mogelijkheid tot 

‘geheiligd’ zijn zag.55 De agapè in het Hooglied van de Septuagint is wel 

erotisch, maar komt tegelijkertijd voort uit een oprechte liefde. 

Origenes (ca. 185 - 253/254) trachtte, in zijn streven om binnen de 

methoden der filosofie een waardige theologie te scheppen, tot een synthese 

te komen op dit gebied.56 Origenes duidde in zijn commentaar op het 

Hooglied het begrip eros en verbond dit met agapè in een sfeer die niet veraf 

staat van de inzichten van Plato en ook aansluit bij de interpretatieve 

methoden van de Stoïcijnen.57 Hij benadrukte hierbij het misverstaan van het 

liefdesbegrip bij Plato door ‘vleselijke mensen’. Deze mensen volgden 

abusievelijk hun zinnelijke lusten.58 Uiteindelijk wist Origenes de hardnekkige 

frictie tussen de liefde die gericht is op het lichamelijke en de liefde die 

geassocieerd wordt met God te verzachten, door dit laatste type liefde te 

verstaan uit de hiervoor genoemde ontboezemingen van bruid en bruidegom 

in het Hooglied. Hij duidde deze in allegorische zin als voortkomend uit de 

liefdesrelatie tussen het Woord van God en de Kerk of tussen het Woord van 

God en de ziel.59 De tekst vraagt volgens Origenes simpelweg een goed 

verstaander. Om misverstanden door de uitwendige mens te vermijden echter, 

is niet het woord eros maar het woord agapè gebezigd, hoewel beide termen 

eigenlijk inwisselbaar zijn.60  

                                                 
55 I Korintiërs 7: 8-16 en I Thessalonicenzen 4:5. In feite sublimeerde Paulus op deze wijze de 

aardse liefde enigszins en dient zij een religieus doel. Bovendien ziet hij seksualiteit als een 

natuurlijke, door God gegeven zaak: 1 Korintiërs 7: 3-5 en Efeziërs 5: 25-26. 
56 Hij bouwde hierbij voort op Philo (ca. 20 v. Chr. - ca. 40 n. Chr.), die op zijn beurt zocht 

naar een synthese van Oudtestamentische waarheid en Griekse wijsbegeerte en daartoe de 

genoemde methode toepaste op de Septuagint. Wellicht was Origenes ook geïnspireerd 

door de gedachten van de derde-eeuwse Ammonius Saccas. Deze was immers de 

leermeester van Plotinus (ca. 204 - 270), die de leer van Plato nieuw leven inblies.  
57 Origenes maakte de ‘Logos’, die Johannes een christologische betekenis had gegeven, bij Plato 

de Rede behelsde en bij de Stoïcijnen al gold als causaal principe, tot de kern van het 

filosofisch-religieuze denken. Hij harmoniseerde hiermee de joods-christelijke Godheid met de 

Griekse Logos. De interpretatie van eros en agapè door Origenes sluit aan bij deze lijn. Zie 

hierover ook Turner (1995), de diepgravende studie door Osborne (1994) en van Winden 

(1993). 
58 van Winden (1993) p. 114. 
59 van Winden (1993) p. 110. Zie ook Ohmann (1988) pp. 34-37. 
60 Origenes secundum translationem Rufini, Commentarium in Canticum canticorum, prol., p. 63. 
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Origenes sprak hier van een aardse liefde die contrasteerde met een 

hemelse vorm, terwijl beide voortkwamen uit één en dezelfde kracht en 

dientengevolge onder één noemer te vangen waren. De eerste vorm kon zich 

manifesteren wanneer het woord niet goed begrepen werd. Een feitelijk 

onderscheid tussen eros en agapè, mits de termen door de inwendige mens 

werden gehoord, was er volgens Origenes daarom niet:  

 

Het maakt dus geen verschil of met betrekking tot God het werkwoord amare of 

dan wel diligere gebruikt wordt, en ik meen dat iemand die God Amor noemt, zoals 

Johannes hem noemde, niets te verwijten valt. Ik herinner me tenslotte dat een 

van de heiligen - zijn naam was Ignatius - over Christus heeft gezegd ‘Mijn Amor 

is echter gekruisigd’, en ik ben van oordeel dat hem hierom geen verwijt te maken 

is.61  

 

Origenes wees hierbij op de uitspraken van Johannes over de liefde:  

 

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die 

liefheeft is uit God geboren, en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, 

want God is liefde.62  

 

God is liefde. Deze stelling diende uitgangspunt te zijn bij iedere bespiegeling 

over agapè en eros. Origenes slaagde er niet alleen in het antieke begrip eros tot 

acceptabel fenomeen om te modelleren binnen het christelijke denken, maar 

presteerde het bovendien om het begrip, door de vereenzelviging van de 

inhoud van de term met de inhoud van het woord agapè, hierin een 

fundamentele plaats toe te wijzen.  

Dat de inhoud van het begrip eros volgens Origenes eveneens gezocht 

kan worden achter het beeld ervan, te weten de antieke god Eros met pijl, 

boog en wellicht een toorts, komt tot uiting in zijn uitleg van Hooglied 5:8: ‘Ik 

                                                 
61 Origenes secundum translationem Rufini, Commentarium in Canticum canticorum, prol., p. 71; 

vertaling van Winden. Het woord amor wordt hier gebruikt omdat de tekst alleen in een 

Latijnse vertaling is overgeleverd (door Rufinus omtreeks 400). Het is vrijwel zeker dat 

Origenes het woord eros gebruikte. Zie hierover van Winden (1993) pp. 109-133. De 

Ignatius die Origenes noemde, is Ignatius van Antiochië († ca. 107). De passage is te vinden 

in zijn brief aan de Romeinen 7, 2.  
62 I Johannes 4, 7-8. Osborne (1994) p. 73.  
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ben van liefde gewond.’ Hij duidde deze zin op allegorische wijze en betrok 

hierin Eros' pijlen en zijn vurige fakkel, ofschoon deze in het Hooglied niet 

genoemd worden. Liefde ontbrandt door een pijl. Als iemands geestelijk oog 

openstaat voor de schoonheid van wat in hem geschapen is, dan zal hij door 

de schoonheid van de dingen geraakt en door hun verheven luister, naar het 

Woord van de profeet, als ‘door een uitgelezen pijl’ doorboord, een heilzame 

wond van Hem ontvangen en branden van een zalig vuur van liefde jegens 

Hem.63 

Gregorius van Nyssa kan wellicht gezien worden als de afsluiter van de 

verheffende interpretatie van eros. Deze vierde-eeuwse bisschop noemde 

Origenes expliciet en prees diens werk in zijn Homilieën op het Hooglied. 

Gregorius benadrukte dat het woord eros verwijst naar de overmatige liefde die 

de ziel voelt voor goddelijke schoonheid en ook hij verwees naar het beeld 

van liefde in de vorm van de god Eros toen hij schreef: ‘Het verlangen naar 

goddelijke schoonheid brandt met de vlam van de Heilige Geest daar deze 

verwond is door de pijl der liefde’ (tou erotos).64  

Origenes en Gregorius van Nyssa slaagden er echter niet in de spanning 

tussen eros en agapè blijvend op te heffen. Pseudo-Dionysius nam de fakkel 

rond 600 nog eenmaal op en noemde eros nog goddelijker dan agapè.65 Het 

voorgaande moge echter duidelijk gemaakt hebben dat het begrip eros geen 

stevige basis had voor de synthese die de drie laatstgenoemden propageerden; 

de gelijknamige personificatie, de god Eros, nog minder.66  

De genoemde interpretatieve methodes67 verspreidden zich en spoedig 

vond ook het Platonische eros-begrip haar weerklank, bijvoorbeeld bij 

Augustinus. Augustinus volgde weliswaar de Platonische theorie van 

                                                 
63  Origenes, Commentarium in Canticum canticorum, lib. 3, p. 194. Zie Osborne (1994) p. 73. 
64 Gregorius van Nyssa, Homiliae in Canticum Canticorum, IV, p. 127. Zie ook Osborne (1994) 

pp. 71-79 en over Gregorius van Nyssa en de wonden van liefde en de pijlen van het geloof 

Laird (2004) pp. 91-99.  
65  Pseudo-Dionysius de Areopagiet, De Divinis Nominibus, IV, 12-13, col. 709-712. 
66 Een interessant vervolg op de interpretatie der liefde, als een vurig verlangen naar en 

grenzeloze passie voor God, zoals hiervoor beschreven kan gevonden worden in de ladder 

van Johannes Climacos. Zie hierover Chryssavgis (1985) pp. 191-200.  
67  Zie voor de interpretatieve methode als een middel om conflicten tussen het erfgoed en de 

heersende ideologie, maar ook om ongerijmdheden binnen de eigen ideologie, bijvoorbeeld 

in de Bijbel, op te lossen Westra (1991) pp. 276-291. 
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goddelijke liefde, zoals deze was opgenomen door Origenes en zag zich 

eveneens genoopt het begrip ‘liefde’ op te splitsen in een hoge en een lage 

variant, maar deze waren bij hem niet langer één. Hij weet de lage vorm van 

liefde niet aan een onbegrip van eros door vleselijke mensen, maar vatte deze 

op als een zelfstandige realiteit. De Platonische denkbeelden over de liefde 

vonden bij Augustinus hun plaats in zijn caritas-synthese, de vermenging van 

de zuivere en onbaatzuchtige liefde van God met de behoeftige liefde van de 

mens tot God, die op haar beurt een genadegave van God is.  

 In zijn Confessiones liet Augustinus weten dat hij erg geworsteld heeft 

met zijn seksualiteit en een ware slaaf was van zijn lichaam en van zijn 

lustgevoelens (libido).68 De beperking van de vrije wil door de zondeval ten 

gevolge van ongehoorzaamheid, bemoeilijkte volgens Augustinus het 

loskomen van dergelijke verslavingen.69 Het was de illusie van de mens een 

eigen vrije wil te hebben die hem steeds weer tot zonde bracht. Het was 

volgens Augustinus alleen de genade van God die de mens laat handelen en 

liefhebben naar Gods wil.70  

Augustinus stelde dat de caritas het basisprincipe van alle dingen moest 

zijn. Omdat de liefde tot God en tot de naaste de vervulling en het doel 

behelsde van de Heilige Schrift, moest elke uitleg hiermee overeenstemmen. 

Augustinus liet steeds weer weten dat de caritas de kracht was waardoor de 

mens moreel verantwoord handelde en zich op deze wijze op God richtte.71 

Deze caritas (of agapè, appetitus boni, amor Dei of amor spiritualis) plaatste hij in 

scherpe tegenstelling tot de verschillende vormen van ongeoorloofde liefde, 

welke schadelijk zijn, de cupiditas (of appetitus mali, amor mundi, amor carnalis).72 

                                                 
68  Augustinus, Confessiones, s. 5, p. C. 
69  Augustinus, Confessiones, lib. 6, c. 11. 
70  Pagels (1988) pp. 105-114. 
71 Augustinus bereikte hier weliswaar de synthese die Nygren bekritiseert, doch tegelijkertijd 

verwijst Augustinus naar twee ‘erossen’ die fundamenteel van elkaar verschillen. In het kader 

van dit onderzoek is dit laatste met name belangrijk. 
72  Augustinus, De doctrina christiana, lib. 3, c. 10: ‘Caritatem voco motum animi ad fruendum 

Deo propter ipsum et se atque proximo propter Deum; cupiditatem autem motum animi 

ad fruendum se et proximo et quolibet corpore non propter Deum. Quod autem agit 

indomita cupiditas ad corrumpendum animum et corpus suum, flagitium vocatur; quod 

autem agit ut alteri noceat, facinus dicitur. Et haec sunt duo genera omnium peccatorum, 

sed flagitia priora sunt. Quae cum exinaniverint animum et ad quamdam egestatem 
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De antieke liefdesgod met zijn pijlen werd het beeld van de cupiditas: 

 

Cupido is een fladderende jongen, die pijlen schiet, omdat hij met irrationele en 

onstabiele liefde harten van miserabele mensen verwondt.73  

 

De meer aardse variant van de liefde, als uitgangspunt voor de Platonische 

hogere vorm, vond dus geen vervolg in het denken van Augustinus. Zijn 

interpretatie van de liefde, aan welke geen twee kanten te onderscheiden zijn, 

maar waarvan hij twee afzonderlijke soorten in het leven riep, hief de 

mogelijkheid op het begrip eros als een juist begrepen kracht, met agapè te 

vereenzelvigen. Kort gezegd: de liefde was niet langer hoog of laag te verstaan, 

noch leidde de ene soort tot de andere, maar de liefde bestond uit twee 

onveranderlijke werkelijkheden.74  

Deze Augustinische splitsing van de liefde in twee afzonderlijke 

realiteiten, maakte de associatie van het goddelijke soort - die in zichzelf 

immers geen enkele dualiteit kende75- met de oude god der liefde, met zijn 

pijlen en zijn toorts, nu volstrekt ongepast.76 Het kan gesteld worden dat de 

                                                                                                                                               
perduxerint, in facinora prosilitur, quibus removeantur impedimenta flagitiorum aut 

adiumenta quaerantur. Item quod agit caritas quo sibi prosit, utilitas est; quod autem agit ut 

prosit proximo, beneficentia nominatur. Et hic praecedit utilitas, quia nemo potest ex eo 

quod non habet prodesse alteri. Quanto autem magis regnum cupiditatis destruitur, tanto 

caritatis augetur.’ 
73 Augustinus, Contra Faustum, XX, 9, p. 544: ‘Et Cupidinem puerum volitantem ac 

saggitantem, quod irrationabilis et instabilis amor corda vulnerat miserorum.’ Zie ook 

Arendt (1996) pp. 28-35.  
74  Hierbij moet opgemerkt worden dat Augustinus niet alle vormen van alledaagse liefde 

afkeurde. Het is juist Augustinus geweest die seksualiteit een plaats heeft weten te geven in 

de christelijke ideologie, mits binnen het huwelijk. Daarbij moet zij geen uitgangspunt zijn, 

maar een daad van trouw en van overgave in de liefde en moet zij gericht zijn op de 

voortplanting. Ook binnen het huwelijk heeft onthouding de voorkeur, mits dit de wens is 

van beide echtelieden en tot doel heeft de liefde te verdiepen. Zie Augustinus, De gratia 

Christi et de peccata originali, lib. II, c. 34. Cf. over de deugdzame kant van het huwelijk, De 

bono conjugali in zijn geheel en De nuptiis et concupiscentia, lib. I, c. 11 over vrijwillige 

onthouding. Zie ook P. Brown (1988) pp. 396-408.  
75 De vragen of deze liefde nu wel of niet ook van de mens uit kan gaan en of deze ook op de 

naaste gericht kan zijn, welke in het kader van dit onderzoek niet relevant zijn, daargelaten.  
76  Overigens is het hier gestelde vanuit theologisch en filosofisch oogpunt zeer discutabel. 
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caritas van geen beeld voorzien kon worden. Dit hief ook de dualiteit binnen 

het ‘beeld der liefde’ op. Binnen de antieke Eros kon, zo beschouwd, alleen 

het verlagende type liefde bestaan.  

Het proces van betekenisgeving aan de god van de liefde maakte dus bij 

Augustinus een omkering door. Waar Eros met zijn fakkel en pijlen, dankzij 

de flexibiliteit van zijn inhoud, traditioneel steeds doorschemerde in de 

verklaringen van de liefde bij auteurs als Origenes en Gregorius van Nyssa, als 

was hij nog immer het uitgangspunt, stonden Augustinus' ideeën over de 

liefde - door de opheffing van het tweeledig karakter ervan - geheel los van 

deze godheid. De kwestie van de inhoud van het woord eros en de eventuele 

identificatie ervan met agapè is hiermee niet langer van belang in relatie tot de 

antieke god.77  

De interpretatie van Augustinus ledigde - voor het moment - een deel 

van de inhoud van de oude god, maar deed hem zodoende tegelijkertijd 

voortbestaan. De goddelijke liefde behoefde bij voorkeur geen beeld, de 

ongebreidelde aardse liefde -vanuit didactisch oogpunt - zeer zeker wel. Dit 

gegeven vormde een belangrijke oplossing voor het problematische karakter 

van de liefde en de antieke god die haar belichaamde en is gevonden in de 

moraliserende context die, zoals naar voren kwam, in de Oudheid al gegroeid 

was. Hij is benoemd tot ondeugd der schandelijke liefde en kon als zodanig 

functioneren en daarom voortbestaan in woord en in beeld. Het was zeer 

zeker geen van de drie laatstgenoemde christelijke auteurs de vraag hoe de 

god, maar hoe zijn betekenis, te weten de liefde, te interpreteren. Hoewel men 

niet langer zocht naar een gepaste interpretatie voor de antieke god met pijl en 

boog, kan toch gesteld worden dat de antieke moraliserende methode nog 

immer levend was, zij het vanuit een omgekeerd perspectief. Waar de antieke 

                                                                                                                                               
Nygren (1953) meent dat Augustinus de zuiverheid van de Paulinische agapè juist vertroebelde 

door deze te vermengen met eigenliefde, te weten eros in het vocabulaire van Nygren. Of 

eigenliefde nu wel of niet onder de noemer agapè mag vallen staat mijns inziens los van de 

discussie of de woorden eros en agapè onderling inwisselbaar zijn. Dit is immers afhankelijk van 

de definities van het woord eros. Wat in het kader van de voorliggende studie van belang is, is 

de vraag wanneer het woord eros, welke samenhangt met de antieke verpersoonlijking van de 

liefde, te weten de god Eros, niet langer in verband gebracht kan worden met agapè.  
77  Zou men, gedacht binnen de visies van Augustinus, het woord eros bezigen wanneer men 

agapè of ‘caritas’ bedoelt, dan zou de traditionele en complexe drager van deze naam hier 

niet mee samenhangen. 
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auteurs gericht waren op eervol behoud van de soms moeilijk te plaatsen 

troep goden, hadden de onderhavige christelijke auteurs een grotere vrijheid 

bij het gebruik van de god van de liefde. Zij werden immers niet gehinderd 

door een ideologie die de heidense goden wilde handhaven.  

In de kunst en literatuur verbeeldde de godheid vanaf dit punt, hoewel 

in eerste instantie wellicht niet onder directe invloed van Augustinus, maar in 

ieder geval in een parallelle lijn78, over het algemeen het tweede, verlagende 

type liefde. Een vroeg en invloedrijk voorbeeld van een tekst met 

afbeeldingen waarin de god in deze functie naar voren trad is de vierde-

eeuwse of vroeg vijfde-eeuwse Psychomachia van Aurelius Prudentius Clemens 

(ca. 348- 405).  

 

                                                 
78 Augustinus heeft Prudentius waarschijnlijk niet direct beïnvloed en de interpretatie van 

Eros bij Prudentius moet gezien worden als een uiting van een bredere ontwikkeling, die 

niet in detail traceerbaar is maar van welke door Augustinus de meest illustratieve theorie is 

geformuleerd. Hierbij is de antieke Eros definitief losgemaakt van de tot agapè 

getransformeerde Platonische Eros.  
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§ I.1.3 De Psychomachia: Eros als prooi 

 

Prudentius’ Psychomachia is een gedicht van iets minder dan 1000 regels en 

behelst een verchristelijkte bewerking van de antieke idee van een spiritueel 

conflict tussen de uitersten van goed en kwaad.79 Prudentius beschreef deze 

strijd tussen goed en kwaad, tussen deugden en ondeugden,80 als een Romeins 

slagveld.81 Hij leidde zijn gedicht in met de redding van Lot uit Sodom en 

                                                 
79  Deze strijd in de ziel groeide in de loop der eeuwen uit tot een van de meest fundamentele 

ideeën van het christendom. Wat er precies onder het woord psychomachia bij Prudentius 

verstaan moet worden is onderwerp van discussie. Een strijd in de ziel, van de ziel 

(Polybius) en ook een strijd om de ziel (Suidas) behoren tot de mogelijke betekenissen van 

het woord. Gnilka (1963) pp. 19-26 wijst erop dat Prudentius wellicht verwees naar een 

strijd die veel verder strekt dan een strijd in een mens, een lang en wereldwijd gevecht 

tegen het kwade, waar de overwinning door de Kerk van Christus een einde aan maakte, 

binnen welke interpretatie de verschillende betekenissen die aan het woord gegeven kunnen 

worden nauw verstrengeld zijn. Zie hierover ook Smith (1976) pp. 113-114, Haworth 

(1980) pp. 116-121 en Norman (1988) pp. 8-9. De Paulinische topos die Sarx en Psyche en 

Caro en Spiritus tegenover elkaar plaatste, wordt vaak als uitgangspunt gezien. Gnilka (1963) 

pp. 1-8 noemt hierbij bijvoorbeeld Gal. 5:17 en Rom. 7:23. Katzenellenbogen (1989) p. 1 

noemt ook Efeziërs. 4: 11. Hanna (1977) pp. 108-115 bestrijdt dit gedeeltelijk en noemt Paulus 

weliswaar als inspiratiebron, maar niet als ‘wetgever’ voor dit werk van Prudentius. Ook ziet 

hij de strijd niet als beëindigd (p. 113).  
80 Zie voor een studie naar de ondeugden in het christelijke denken Katzenellenbogen (1989), 

Bloomfield (1967), Wenzel (1968) pp. 1-22 en Little (1971) pp. 16-49. 
81 Een voorbeeld voor deze ‘gladiatorenstijl’ vond Prudentius wellicht in Tertullianus' De 

Spectaculis 29. Zie hiervoor Lavarenne (1933) p. 23. De Psychomachia door Prudentius moet het 

resultaat zijn van een schat aan inspiratiebronnen. Hanna (1977) p. 108 spreekt van een 

‘eclectische pastiche’. Zo zijn bijvoorbeeld ook werken van Statius en Vergilius als 

inspiratiebron aangewezen. Zie hierover Bloomfield (1943) pp. 87-90. Bloomfield ziet nauwe 

parallellen tussen de Psychomachia en de interpretatie van het verhaal van Bera door Philo als 

een allegorie op de strijd tussen ondeugden en de mens, die Prudentius op een vergelijkbare 

wijze uitlegt. Bloomsfield wijst ook op verschillen. De ondeugden strijden in het 

laatstgenoemde verhaal tegen de zintuigen, niet tegen deugden en is het strijdtoneel niet de 

mens zelf, zoals dat in de Psychomachia het geval is. Hierbij kan overigens opgemerkt worden 

dat wanneer de Psychomachia verstaan wordt als een strijd van of om de ziel de overeenkomst 

vergroot wordt. Bloomfield maakt de lezer, evenals Hanna (1977), eveneens bewust van de 

niet louter heidense bronnen voor de Psychomachia, maar ook van de Joodse. Het verband 

tussen de Psychomachia en de werken van Philo, die het antieke gedachtegoed uit tweede hand 
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Gomorrah door Abraham, de drie mannen bij Abraham en daarmee 

verwijzend naar Isaac, de Triniteit en de komende incarnatie en noemde 

tenslotte Melchizedek, een verwijzing naar Christus. Hiermee plaatste 

Prudentius de antieke deugden- en ondeugdenstrijd in de context van de 

heilsgeschiedenis. Hij beschreef vervolgens zijn lezers de legers van deugden 

en ondeugden die elkaar, na het aanroepen van Christus, geheel volgens de 

regels van de epische poëzie82, uitdaagden en elkaar in zeven gevechten van 

                                                                                                                                               
doorgeven, maakt dit duidelijk. Een goed leven als een strijd tegen het kwaad is niet de 

Griekse ethische gedachte die gevonden wordt bij Plato en Aristoteles. Het is pas bij de 

orientalisering in de keizertijd dat deze gedachte, als zoroastrische - of joodse bijdrage, grond 

vindt. Tussen de generatie van Prudentius enerzijds en die van Philo en Paulus anderzijds, zijn 

nog enige werken in joods-christelijke lijn aan te wijzen, zoals Libellus XIII van het Corpus 

Hermeticum die gewag maken van een dergelijke strijd. Zie hiervoor Bloomsfield (1943) pp. 88 - 

89. Nugent (2000) pp. 14-15 leest in de Oudtestamentische verwijzingen door Prudentius met 

name een verwerping van seksualiteit en een focus op paterniteit. Zie over de 

inspiratiebronnen voor de Psychomachia door Prudentius bijvoorbeeld ook Hench (1924) pp. 

78-80, Lewis (1936) pp. 66-73, Ralph (1977) pp. 108-115 en Nugent (1985) pp. 9-10. Smith 

(1976) pp. 234-300 stelt dat Prudentius juist de strijd aanbond met zijn heidense voorgangers. 

Ik sluit me graag aan bij de gedachten van Smith (1976) pp. 13-28 over Prudentius als 

werkende binnen de conventies van de Latijnse poëzie, maar uitgaande van een ander 

principe: de christelijke Godheid. Het is belangrijk hier op te merken dat het louter bezien van 

het werk van deze dichter vanuit zijn omgang met het heidense erfgoed enerzijds en de ‘vader’ 

van de christelijk allegorische methode anderzijds deze ernstig te kort zou doen. Zie ook 

Curtius (1953) pp. 253-257. 

 Prudentius' levendige beschrijving van dit conflict werd eeuwenlang een belangrijke 

bron van inspiratie voor velen voor wat betreft de visualisering van deze strijd in de geest en 

het uiterlijk van de deelnemende deugden en ondeugden. Theodulphus van Orléans en 

Walafrid Strabo bijvoorbeeld volgden in hun gedichten over de strijd tussen deugden en 

ondeugden zijn voorbeeld. Ook Isidorus van Sevilla, Gregorius de Grote (De conflictu vitiorum et 

virtutum), Hugo van St. Victor (De fructibus carnis et spiritus) en Guilielmus Avernus (De moribus) 

besteedden aandacht aan deze veldslag. Deze strijd in de Hortus deliciarum door Herrad van 

Landsberg zal in § II.2.2 aan de orde komen. Zie voor de invloed van de Psychomachia door 

Prudentius Lavarenne (1933) pp. 13-78, en de invloed van het beeldmateriaal ook (1988) pp. 

27-262, Mâle (1925) pp. 98 e.v., Seznec (1953) p. 88, Panofsky (1962) pp. 80-82, 

Katzenellenbogen (1989) pp. 7 e.v. en Panofsky (1960) pp. 95-96. Voor een zeer uitgebreid 

overzicht van de verhandelingen over deugden en ondeugden en de invloed hierop van 

Prudentius zie Newhauser (1993) en Nugent (1980). 
82 Bijvoorbeeld Vergilius kan hiervoor als een voor de hand liggende inspiratiebron worden 

aangewezen. 
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vrouw tot vrouw83 te lijf gingen. Fides (Geloof) streed tegen Veterum cultura 

deorum (Verering van de oude goden), Pudicitia (Kuisheid) tegen Sodomita libido 

(Sodomitische wellust), Patientia (Geduld) tegen Ira (Toorn), Mens humilis (Nederigheid 

van Geest) en Spes (Hoop) tegen Superbia (Trots) en Fraus (Bedrog), Sobrietas 

(Matigheid) tegen Luxuria (Weelderigheid), Ratio (Verstand) en Operatio 

(Vrijgevigheid) tegen Avaritia (Hebzucht) en Concordia (Eenheid) en Fides (Geloof) 

tegen Discordia cognomento Haeresis (Tweedracht met de bijnaam Ketterij).  

Het was een bloedige strijd waarvan Prudentius zijn lezers tot in detail 

deelgenoot maakt.84 Nadat de deugden hun tegenstandsters gewelddadig maar 

systematisch hadden uitgeroeid, richtten ze, vanaf vers 725, een tempel op, 

versierd met edelstenen, verwijzend naar de tempel van Salomon en naar het 

hemelse Jeruzalem uit het boek Openbaringen.85 Het verhaal eindigt met een 

tweede aanroep van Christus, waarin de deugden de wens uiten dat de mens 

de ondeugd in zichzelf herkennen en bestrijden kan totdat Christus een 

                                                 
83  Het feit dat de epische strijders tot vrouwen zijn getransformeerd, kan vanzelfsprekend 

verklaard worden uit het vrouwelijk geslacht van abstracties in het Latijn. Nugent (2000) 

pp. 13-28 presenteert echter een alternatief beeld en verklaart de vrouwelijkheid van de 

strijders vanuit een christelijke psychologie en ziet het geslacht als een rode draad in de 

Psychomachia en verantwoordelijk voor de vormgeving van de individuele gevechten. 

Malamud (1990) p. 280 legt een verband tussen de vrouwelijkheid van de strijders en het 

feit dat Prudentius werkte in een periode waarin het antieke paradigma van seksualiteit 

door de ascetische hervormingen opnieuw werd gedefinieerd. De hieruit voortkomende 

spanning tussen het ideaal van de maagdelijkheid en vruchtbaarheid uit zich volgens 

Nugent (2000) pp. 13-28 in de vrouwelijke strijdsters, welke in haar optiek 

overgeseksualiseerd en transseksueel zijn. Deze hoedanigheden verwijzen naar de bloedige 

ondergang van seksualiteit, naar de paradox van de maagdelijke geboorte en de 

onverenigbaarheid van het ideaal van de maagdelijkheid met vruchtbaarheid en verklaren 

de nadruk op paternaliteit. Binnen genoemde ideologische spanning kan de strijd in de ziel, 

die zich dient open te stellen voor niets anders dan goddelijk ‘zaad’, uitsluitend door 

vrouwen gevoerd worden. Zie over de vrouwelijkheid van de strijdsters ook Ferrante 

(1975) pp. 5-6. 
84 Gnilka (1963) pp. 27- 84 wijst de idee dat Prudentius een voorliefde zou hebben voor 

gruwelijkheden of door barbaarse ideeën zou zijn geïnspireerd af en legt zijn beschrijvingen 

van de moordpartijen en de ‘onchristelijke’ wreedheden uit als juist doordrongen van een 

geest van moralisme en religiositeit en geschreven onder invloed van het strafrecht, het 

Oude Testament en christelijke openbaringen.  
85  I Koningen 6-7 en Openbaringen 21:10-11. 
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tempel van deugdzaamheid, waarin wijsheid regeert, opricht in de ziel.86  

 

De geïllustreerde handschriften  

 

De levendige en tot illustratie inspirerende tekst was hoogstwaarschijnlijk 

bedoeld als een educatief maar ook vermakelijk episch verhaal voor een 

redelijk breed publiek. De beeldprogramma’s bij de Psychomachia die bewaard 

zijn gebleven, kunnen gekarakteriseerd worden als visuele parallellen van de 

tekst.87 Dit gegeven en ook het educatief en amuserend karakter van de 

Psychomachia geeft aanleiding te vermoeden dat er al snel na het ontstaan van 

het gedicht geïllustreerde exemplaren in omloop waren. Bovendien werd in de 

antieke traditie in de eerste eeuwen van onze jaartelling profane literatuur zeer 

vaak geïllustreerd.88  

 

De werken van Prudentius zijn in groten getale gekopieerd. Er zijn thans nog 

ruim 310 verzamelhandschriften met werk van zijn hand uit de periode van de 

zesde tot en met de zestiende eeuw bewaard gebleven. Een zestigtal daarvan 

bevat uitsluitend een Psychomachia en nog eens dertig handschriften bevatten 

de volledige werken van Prudentius. De oudste kopie van de Psychomachia 

dateert uit de late zesde eeuw en is ongeïllustreerd. Uit de periode tot en met 

de vroege elfde eeuw zijn er nog tenminste veertien andere kopieën van de 

Psychomachia over.89 Zestien (verzamel)handschriften en een drietal fragmenten 

bevatten illustraties bij de tekst, grotendeels voorzien van bijschriften. Van deze 

overgebleven geïllustreerde (fragmenten van) exemplaren van de Psychomachia 

dateert er geen van vóór de negende eeuw. De jongste is gedateerd op 1298.  

 Richard Stettiner was in 1895 de eerste die een diepgravende studie naar 

                                                 
86  Zie over de Psychomachia in relatie tot de iconografie van de derde verzoeking van Christus: 

Klamt (2011) pp. 60-68. 
87 Het kan gesteld worden dat de tekst van het gedicht bepalend is voor de iconografie ervan. 

Het beeldmateriaal moet gezien worden als een letterlijke picturale vertaling van de verbale 

metaforische beschrijvingen van de Psychomachia door Prudentius. Zie hierover ook 

Norman (1988) pp. 11-27.  
88  Courcelle (1984) dl. II, pp. 7 en 263 geeft als voorbeelden naast Prudentius’ Psychomachia de 

werken van Terentius en Livius en de Aeneis van Vergilius. Bij de eerste drie voorbeelden is 

er een continuïteit in de afbeeldingstraditie, bij de laatste niet.  
89  Lavarenne (1933) pp. 29-36. 
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de geïllustreerde Prudentiusteksten deed. Helen Woodruff heeft in 1930 zijn 

bevindingen gecontroleerd en verfijnd. Hun dateringen van de afbeeldingen 

werden gevolgd en van verdere argumentatie voorzien door Adolf 

Katzenellenbogen in 1939.90 In het voorliggende onderzoek zijn de dateringen 

van de afbeeldingencycli uit de catalogi van hun verblijfplaatsen gevolgd. Deze 

wijken vrijwel niet af van die van de voornoemde auteurs. Stettiner deelde de 

handschriften in in een Franse en Angelsaksische groep (groep 1) en een groep 

uit het Rijn/Maasgebied (groep 2). Twee handschriften vallen daarbuiten en 

vertonen invloeden uit beide groepen. De manuscripten worden hier afgekort 

naar het voorbeeld van Stettiner: 

 

Groep 1:  

- P1: Parijs, BNF, ms. lat. 8318, omgeving Tours, afbeeldingen laat tiende 

eeuw, verzamelhandschrift. Fols. 49-64 bevatten een gedeeltelijke Psychomachia 

en afbeeldingen (afb. 1-3).91 

- Le1: Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Codices Vossiani latini, in octavo 

15 (Adémar de Chabannes), Angoulême of Limoges, afbeeldingen eerste helft 

elfde eeuw, verzameling notities, teksten en tekeningen van Adémar de 

Chabannes, Psychomachia met afbeeldingen op fols. 37-43 (afb. 4-5).92  

-C: Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, Malmesbury Abbey, 

afbeeldingen eerste helft elfde eeuw, verzamelhandschrift met 160 folios met 

tekst en afbeeldingen van de Psychomachia op fols. 3-106 (afb. 6-15).93  

-Lo1: Londen, BL, add. mss. 24199, Bury St. Edmunds, afbeeldingen eerste 

                                                 
90  Stettiner (1895), Woodruff (1929), Katzenellenbogen (1989). 
91  Stettiner (1895) pp. 1-10, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Beeldbank met 

catalogusbeschrijving Bibliothèque Nationale: 

http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp?destination=afficherListeCliches.jsp&origine=recherch

erListeCliches.jsp&contexte=resultatRechercheAvancee. 
92  Stettiner (1895) pp. 11-16, De Meyier (1977) pp. 31-42, Scheller (1995) pp. 109-117. Zie 

ook Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus Leiden, Bibliotheek der Universiteit: 

https://socrates.leidenuniv.nl/webclient/MetadataManager?pid=678923&descriptive_only

=true. 
93  Stettiner (1895) pp. 17-22, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus Corpus Christi 

College: 

http://parkerweb.stanford.edu/parker/actions/manuscript_description_long_display.do?

ms_no=23. 
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helft elfde eeuw, verzamelhandschrift waarin fols. 2-38 gewijd zijn aan de 

Psychomachia (afb. 16-17).94  

-Lo2: Londen, BL, Cotton Cleopatra C VIII. Engeland, afbeeldingen eerste 

helft elfde eeuw, verzamelhandschrift met 171 fols. Psychomachia, met tekst en 

afbeeldingen op fols. 4r-37v (in plaats van de fols. 1-34 die Stettiner noemt. 

Het handschrift is omgenummerd.) (afb. 18-19).95  

-M: München, Bayrische Staatsbibliothek, fragment uit inband zonder 

signatuur met enkele onaffe tekeningen bij vers 13-38 van de Psychomachia, 

Engeland, afbeeldingen tiende eeuw.96 

 

Groep 2: 

-Le2: Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Codices Burmanniani, in quarto 3. 

St.-Amand, afbeeldingen tweede helft negende eeuw, verzamelhandschrift met 

tekst en afbeeldingen van de Psychomachia op fols. 120r-147v (afb. 20).97  

-P2: Parijs, BNF, ms. lat. 8085, Frankrijk, afbeeldingen laat negende eeuw, 

verzamelhandschrift met tekst en afbeeldingen van de Psychomachia op fols. 55-

67 (afb. 21-24).98  

-B1: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. 9987-91, St.-Amand, afbeeldingen 

tweede helft negende eeuw, verzamelhandschrift met tekst en afbeeldingen 

van de Psychomachia op fols. 82r-145v (afb. 25-26).99  

                                                 
94  Stettiner (1895) pp. 22-27, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus British Library: 

http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/HITS0001.ASP?VPath=html/13128.htm&Sear

ch=24199&Highlight=F. 
95  Stettiner (1895) pp. 28-31, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus British Library: 

http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/HITS0001.ASP?VPath=html/65087.htm&Sear

ch=Cleopatra+c.+VIII&Highlight=F. 
96  Stettiner (1895) p. 32. 
97  Stettiner (1895) pp. 33-37, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus Leiden, 

Bibliotheek der Universiteit: 

https://socrates.leidenuniv.nl/view/mets/popupDescriptiveMd.jsp?url=https://socrates.l

eidenuniv.nl/webclient/MetadataManager?pid=961559&descriptive_only=true-. 
98  Stettiner (1895) pp. 38-42, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Beeldbank met 

catalogusbeschrijving Bibliothèque Nationale: 

http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp?destination=afficherListeCliches.jsp&origine=recherch

erListeCliches.jsp&contexte=resultatRechercheeAvancee. 
99  Stettiner (1895) pp. 43-46, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Gaspar en Lyna (1984-

1989) I :  http://belgica.kbr.be/nl/coll/ouvRef/ouvRefCatal_nl.html.  
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-V: Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, St.-Amand, afbeeldingen 

vroeg elfde eeuw, verzamelhandschrift met tekst en afbeeldingen van de 

Psychomachia op fols. 1-42 (afb. 27-32).100  

-P3: Parijs BNF, ms. lat. 18554, Frankrijk, enkele afbeeldingen elfde eeuw, 

enkele later, verzamelhandschrift.101 

-Ly: Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts, ms. 22, Frankrijk, afbeeldingen 

tweede helft elfde eeuw, handschrift met 20 fols. waarop tekst en afbeeldingen 

van de Psychomachia (afb. 33-35).102  

-B2: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. 10066-77, abdij van St.-Laurent te 

Luik (?), afbeeldingen laat tiende eeuw, verzamelhandschrift. Psychomachia met 

afbeeldingen op fols. 112r-139v (afb. 36).103 

-Be: Bern, Bürgerbibliothek cod. 264, Zuid-Duitsland, afbeeldingen laat 

negende eeuw, verzamelhandschrift met enkele delen en afbeeldingen uit de 

Psychomachia, tot vers 283 op fols. 31r-45v en vers 521-640 op fols. 47r-48v 

(afb. 37).104  

-K: Keulen, Dombibliothek, ms. 81, Nederrijn/Maasgebied, afbeeldingen 

elfde eeuw, verzamelhandschrift met enkele sporen van illustraties bij de 

Psychomachia, een afbeelding van de drie mannen bij Abraham en veel ruimtes 

waar afbeeldingen bedoeld waren.105  

-B3: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. 9968-72, abdij van St.-Laurent te 

Luik (?), afbeeldingen eerste helft elfde eeuw, verzamelhandschrift. 

Psychomachia met afbeeldingen op fols. 74-138 (afb. 38).106 

                                                 
100  Stettiner (1895) pp. 47-51, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus Valenciennes, 

Bibliothèque Municipale: http://bookline. 

03.valenciennes.fr/bib/fondsvirtuels/microfilms/Notices%20Molinier/notice0412.asp. 
101  Stettiner (1895) pp. 52-53, datering uit Lauffer (1976) p. 13. 
102  Stettiner (1895) pp. 55-60, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus Lyon, 

Bibliothèque du Palais des Arts: http://sged.bm-

lyon.fr/Edip.BML/(gwdntzebtmjljf55bm0w5vfn)/Pages/Redirector.aspx?Page. 
103  Stettiner (1895) pp. 61-69, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Gaspar en Lyna (1984-

1989):  http://belgica.kbr.be/nl/coll/ouvRef/ouvRefCatal_nl.html.  
104  Stettiner (1895) pp. 70-117, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2. 
105  Catalogus Dombibliotheek: http://www.ceec.uni-koeln.de/ en Stettiner (1895) pp. 118-

122. 
106  Stettiner (1895) pp. 123-130, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Gaspar en Lyna (1984-

1989) :  http://belgica.kbr.be/nl/coll/ouvRef/ouvRefCatal_nl.html.  
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-G: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, ms. 135, Sankt Gallen, afbeeldingen eerste 

helft elfde eeuw, verzamelhandschrift. Psychomachia met enkele afbeeldingen 

op fols. 126-527 (afb. 39-40).107  

 

Vermenging van invloeden uit beide groepen: 

-Lo3: Londen, BL, Cotton mss. Cotton Titus D XVI, St. Alban, afbeeldingen 

vroeg elfde eeuw, verzamelhandschrift met op fols. 1-36 tekst en afbeeldingen 

uit de Psychomachia (afb. 41-42).108  

-P4: Parijs, BNF, ms. lat. 15158, Parijs, afbeeldingen ao 1298, St.-Victor, 

verzamelhandschrift met teksten en afbeeldingen van de Psychomachia op fols. 

48-64 (afb. 43-45).109 

 

Alleen al omdat de afbeeldingen in vrijwel alle genoemde handschriften steeds 

praktisch alle passages en steeds hetzelfde cluster aan verzen illustreren en 

bovendien steeds vóór de betreffende passage geplaatst zijn (een uitzondering 

vormt Le1, waar de hele beeldcyclus vóór de tekst geplaatst is) rijst een sterk 

vermoeden dat de cycli aan elkaar verwant zijn. Binnen de groep Le1, P1, C, 

Lo1, Lo2 en fragment M (Stettiners groep 1) valt voorts op dat het overgrote 

deel van de individuele motieven in de cycli zeer sterke overeenkomsten 

vertoont. Luxuria die op haar wagen het slagveld betreedt en vervolgens met 

bloemen begint te strooien zijn letterlijke herhalingen van elkaar. Vgl. 

bijvoorbeeld P1 fol 52r (afb. 1), Le1, fol. 39v onderaan en Le1, fol. 40r 

bovenaan (afb. 4) en C, fol. 18v (afb. 8). Vgl. bijvoorbeeld ook de vluchtende 

Amor in P1 fol. 58v (afb. 3), Le1, fol. 40v (afb. 5), C. fol. 22v (afb. 14), Lo1, fol. 

21r (afb. 17) en Lo2 fol. 22 v (afb. 19).  

Stettiner heeft de afbeeldingen in de handschriften die overblijven, 

                                                 
107  Stettiner (1895) pp. 131-137, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus Sankt Gallen, 

Stiftsbibliothek: http://www.e-codices.unifr.ch/de/description/csg/0135. 
108  Stettiner (1895) pp. 138-143, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Catalogus British 

Museum: 

http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/HITS0001.ASP?VPath=html/2335.htm&Searc

h='psychomachia'&Highlight=T. 
109  Stettiner (1895) pp. 144-148, Katzenellenbogen (1989) p. 3 noot 2, Beeldbank met 

catalogusbeschrijving Bibliothèque Nationale: 

http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp?destination=afficherListeCliches.jsp&origine=recherch

erListeCliches.jsp&contexte. 
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inclusief P4 en Lo3, eveneens aan elkaar weten te verbinden, zij het dat deze 

onderling minder exact overeen komen dan de cycli in groep 1. Behalve Pudicitia 

en Patientia, die volgens Prudentius geharnast zijn, gaan de deugden in groep 1 

steeds gekleed in lange gewaden. In vrijwel alle handschriften in groep 2 

daarentegen dragen de deugden een wapenrusting (Zie bijvoorbeeld P2, fols. 

62r, 62v en 63r (afb. 22, 23 en 24), V, fols. 21r, 21v en 22r (afb. 30 en 31), Be, 

fol. 36v (afb. 37) en Lo3, fol. 6v (afb. 41). De ondeugden, in groep 1 in korte 

dan wel in lange tunica’s gekleed (zie bijvoorbeeld C, fol. 22r (afb. 13), kleden 

zich in groep 2 in een korte tunica die met veel plooien bijeen gegord is. 

Stettiner verbond dit type dracht met op de schouder bijeengehouden vachten, 

zoals krijgers, herders en landarbeiders die dragen in bijvoorbeeld het Utrechtse 

Psalter. De ondeugden in Ly (afb. 33, 34 en 35) dragen zelfs dergelijke 

dierenvellen. Daarnaast zijn er in de oudste groep binnen groep 2 tal van 

overeenkomstige details aanwezig, die de onderlinge verwantschap van de cycli 

bevestigen. Zo is het wapen van Fides in groep 1 een lans, maar hier een bijl met 

een lange steel en is haar schare steeds van martelaarsattributen voorzien. Ook is 

in groep 1 Patientia getuige van de zelfmoord van Ira, maar ontbreekt ze in de 

vroege manuscripten van groep 2.  

Stettiner meent dat deze groepen manuscripten met afbeeldingen via een 

zevende-eeuws prototype terug te voeren vallen op een archetype uit de vijfde 

eeuw. Dit vijfde-eeuwse archetype schemert door in P1 en Le1 vanwege een 

veelheid aan antieke motieven en vormen. Zo ziet Stettiner in Operatio in P1 een 

antieke amazone en bevindt zich in Le1 een correct afgebeelde vroegchristelijke 

basilica. De figuren in beide handschriften dragen antieke gewaden. Het lichaam 

van de vluchtende Amor in Le1, fol. 40v is opvallend antiek van vorm (afb. 5). 

Diezelfde klassieke invloeden zijn zichtbaar in de nauw verwante groep 2, die 

volgens Stettiner echter een Karolingische omvorming van het prototype 

behelst.110  

Helen Woodruff wijkt af van Stettiner wat betreft het zevende-eeuwse 

prototype. Zij zag hellenistische elementen in Le1 en P1, die haar ertoe brachten 

het prototype te plaatsen in het zesde-eeuwse Gallië of Noord-Italië.111 

Katzenellenbogen volgde de theorieën van Stettiner en Woodruff klaarblijkelijk 

gedeeltelijk. Over de prototypen repte hij niet, maar hij veronderstelde, net als 

                                                 
110  Stettiner (1895) pp. 149 -202. 
111  Woodruff (1929) p. 49, Scheller (1995) p. 110. 
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Stettiner, een vijfde-eeuws origineel aan de basis van de overgebleven edities. De 

illustraties zouden volgens Katzenellenbogen deels geïnspireerd zijn door de 

zeer beeldende tekst van Prudentius, maar deels ook indirect gebaseerd op 

Romeinse strijdscènes, zoals bijvoorbeeld de strijdreliëfs op triomfbogen, 

triomfzuilen en geïllustreerde beschrijvingen daarvan. Ik volg graag de 

bovengenoemde observaties en conclusies. De illustraties vertonen, zoals 

Stettiner al stelde, zeer duidelijke en grote onderlinge overeenkomsten, met 

name in relatie tot de bijbehorende tekst, wat een gemeenschappelijke ultieme 

inspiratiebron aannemelijk maakt. De antieke invloeden in de beeldprogramma’s 

zijn onmiskenbaar. De door Katzenellenbogen genoemde laat-Romeinse 

strijdscènes ondersteunen de plaatsing van het archetype in de vijfde eeuw.112 

Ook Weitzmans observatie dat met name P1 in hoge mate een ‘papyrusstijl’ in 

het arrangement van de teksten en de afbeeldingen vertoont en dat deze 

naarmate de manuscripten van later datum zijn afneemt, ondersteunt deze 

gedachte.113 In het navolgende zullen de scènes en de afbeeldingen waarin 

Luxuria, met Amor in haar gevolg, de strijd aanbindt met Sobrietas nader belicht 

worden.  

 

De laatste strijd van Luxuria en de vlucht van Amor 

 

Tot de opkomst van Luxuria (Weelderigheid), in de gedaante van Venus, was de 

strijd gruwelijk geweest. Nu veranderde dit en werd de psychomachia tot een 

hoogtepunt gevoerd. Gracieus, kokette blikken werpend en met 

geparfumeerde haren verscheen zij in de strijd. Ze maakte de geest zwak en 

verstoorde de zinnen.114 De afbeeldingcyclus van de strijd van Luxuria begint 

                                                 
112  Katzenellenbogen (1989) pp. 4-7.  
113  Zie over deze ‘papyrusstijl’ Toubert (1990), pp. 355-257. In P1 is te zien dat de kopiist hier 

en daar - voorzichtig lijkt wel - al begonnen is met het trekken van lijnen aan weerszijden van 

de afbeeldingen. Zie afb. 1 en 2. Verderop in het manuscript is de illustrator hier vanaf gestapt, 

alsof hij zich beperkt voelde door deze afbakeningen. Zie hierover Weitzman (1947) pp. 75, 

98. 
114  Prudentius, Psychomachia, vs. 310-315:  

‘Venerat occiduis mundi de finibus hostis 

  Luxuria, extinctae iamdudum prodiga famae, 

delibuta comas, oculis uaga, languida uoce, 

  perdita deliciis, uitae cui causa uoluptas, 
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met een nachtelijk feestmaal (afb. 4 fol. 39v midden, afb. 6 onder, afb. 21 

linksboven, afb. 27 fol. 17v).115 Bij het klinken van de strijdhoorn glibberde 

Luxuria in beschonken toestand over gemorste wijn en rozenblaadjes richting 

het slagveld (afb. 4 fol. 39v, afb. 7, afb. 21, afb. 25 bovenaan en afb. 27 fol. 

18r).116 Op een schitterende strijdwagen trok zij vervolgens ten strijde en 

bezwoer de harten van de mannen (afb.1 boven, afb. 4 39v onderaan, afb. 8 

boven, afb. 21 rechtsboven, afb. 25 midden en afb. 27 fol. 18r).117 Anders dan 

de overige ondeugden die met pijlen schoten, strooide Luxuria viooltjes en 

rozenblaadjes vanaf haar wagen en schiep daarmee danige verwarring (afb. 1 

onder, afb. 4 fol. 40r bovenaan, afb. 8 onderaan, afb. 21 midden rechts, afb. 

25 onder en afb. 28 fol. 18v).118 De assen van haar wagen waren van goud, de 

                                                                                                                                               
  elumbem mollire animum, petulanter amoenas 

  haurire inlecebras et fractos soluere sensus. 
115  Deze scene wordt voorafgegaan door een afbeelding op Le1, fol. 39v; C, fol. 17v; Lo1, fol. 

16v; Lo2, fol. 18r; Le2, fol. 132r; P2, fol. 61v; B1, fol. 112r; V, fol. 17v; B3, fol. 91v; Lo3, 

fol. 16r. 
116  Prudentius, Psychomachia, vs. 316-320: 

‘Ac tunc peruigilem ructabat marcida cenam, 

  sub lucem quia forte iacens ad fercula raucos 

  audierat lituos, atque inde tepentia linquens 

  pocula lapsanti per uina et balsama gressu 

ebria calcatis ad bellum floribus ibat.’ 

Deze scene wordt voorafgegaan door een afbeelding op Le1, fol. 39v; C, fol. 18r; Lo1, fol. 

17r; Lo2, fol. 18v; Le2, fol. 312v; P2, fol. 61v; B1, fol. 112v; V, fol. 18r. 
117  Prudentius, Psychomachia, vs. 312-322: 

‘Non tamen illa pedes, sed curru inuecta uenusto 

saucia mirantum capiebat corda uirorum.’ 

Deze scene wordt voorafgegaan door een afbeelding op Le1, fol. 39v; P1, fol. 52r; C, fol. 

18v; Lo1, fol. 17r; Lo2, fol. 18v; Le2, fol. 132v; P2, fol. 61v; B1, fol. 112v; V, fol. 18r; B3, 

fol. 93r.  
118  Prudentius, Psychomachia, vs. 323-331: 

‘O noua pugnandi species! non ales harundo 

  neruum pulsa fugit, nec stridula lancea torto 

  emicat amento, frameam nec dextra minatur; 

  sed uiolas lasciua iacit foliisque rosarum 

  dimicat et calathos inimica per agmina fundit. 

  inde eblanditis Virtutibus halitus inlex 

  inspirat tenerum labefacta per ossa uenenum, 
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wielen waren beslagen met zilver en de hele wagen schitterde van edelstenen. 

De deugden wierpen hun wapens neer (afb. 4 fol. 40r, afb. 9, afb. 16 

bovenaan, afb. 21 rechtsonder, afb. 28 rechtsboven).119  

Hier doet zich, door het problematische karakter van liefde en 

verliefdheid, een onmogelijkheid voor: de deugden waren, door deze 

charmante ondeugd die hun wereld op de kop zette, zodanig in verwarring, 

dat zij bewogen door liefde - in overgave aan de liefde zelfs (‘in deditionis 

amorem’) - Luxuria wilden dienen en zich bij haar gevolg wilden voegen. In 

P1 danst Luxuria in de richting van de deugden, met een geheven rechterhand 

(afb. 2). De deugden treden haar op hun beurt met een geheven rechterhand 

tegemoet. In de rest van groep 1 is steeds eenzelfde soort scèene te zien (afb. 

4 fol. 40r, afb. 10 bovenaan, afb. 16 onderaan en afb. 18). Groep 2 vertoont 

geen dansende Luxuria, maar een vervolg op de voorafgaande scènes; Luxuria 

rijdt in haar wagen verder, terwijl de deugden haar volgen (afb. 22 linksboven, 

afb. 28 fol. 19r onderaan). Het manuscript in Sankt Gallen (afb. 39) wijkt hier 

iets van af. Er zijn, zoals vaker in dit manuscript, twee scènes in elkaar 

geschoven.  

Terwijl de deugden nog in een gebaar van overgave naar Luxuria toe 

gericht staan, roept Sobrietas (Matigheid) de groep alvast tot de orde.120 Het is in 

                                                                                                                                               
 et male dulcis odor domat ora et pectora et arma 

 ferratosque toros obliso robore mulcet.’ 

Deze scene wordt voorafgegaan door een afbeelding op Le1, fol. 40r; P1, fol. 52r; C, fol. 

18v; Lo1, fol. 17v; Lo2, fol. 19r; Le2, fol. 132v; P2, fol. 61v; B1, fol. 112v; V, fol. 18v.  
119 Prudentius, Psychomachia, vs. 332-339: 

‘Deiciunt animos ceu uicti et spicula ponunt, 

  turpiter, heu, dextris languentibus obstupefacti 

  dum currum uaria gemmarum luce micantem 

  mirantur, dum bratteolis crepitantia lora 

  et solido ex auro pretiosi ponderis axem 

defixis inhiant obtutibus et radiorum 

 argento albentem seriem, quam summa rotarum 

flexura electri pallentis continet orbe.’ 

Deze scene wordt voorafgegaan door een afbeelding op Le1, fol. 40r; C, fol. 19r; Lo1, fol. 

18r; Lo2, fol. 19r; Le2, fol. 133r; P2, fol. 61v; B1, fol. 116r; V, fol. 19r; Lo3, fol. 17r. 
120  Prudentius, Psychomachia, vs. 340-343: 

‘Et iam cuncta acies in deditionis amorem 

   sponte sua uersis transibat perfida signis 
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de tekst en in de afbeeldingen in de andere manuscripten pas na dit moment 

dat Sobrietas dit kritieke moment van dubbelzinnigheid doorbreekt. Ze doet de 

deugden door een lange rede tot bezinning komen (afb. 4 fol. 40r linksonder, 

afb. 10 onder, afb. 18, afb. 22 onderaan en afb. 29).121 Met een kruis in haar 

hand stelt ze zich vervolgens voor de wagen van Luxuria. De paarden 

steigeren, de wagen kantelt en valt om. Luxuria wordt uit de wagen geworpen 

en komt tussen de spaken van de wielen terecht. De wagen komt daardoor tot 

stilstand (afb. 4, fol. 40r rechtsonder, afb. 5 linksboven, afb. 11, afb. 23, afb. 

30, afb. 36 en afb. 42).122 Dan neemt Sobrietas een molensteen en treft haar 

tegenstandster daarmee in de mond. Luxuria stikt in haar tong en tanden (afb. 

5 rechtsboven, afb. 12, afb. 23 rechts, afb. 31 fol. 21v, afb.  39 en afb. 43).123 

Daarna richt Sobrietas nog enkele honende woorden tot haar dode slachtoffer 

(afb. 5 rechtsboven, afb. 13 bovenaan, afb. 24 linksboven, afb. 31 fol. 22r, afb. 

33 bovenaan, afb. 43).124  

De schare van Luxuria schrikt hevig. Jocus (Scherts) en Petulantia 

                                                                                                                                               
  Luxuriae seruire uolens dominaeque fluentis 

  iura pati et laxa ganearum lege teneri.’  

Deze scène wordt voorafgegaan door een afbeelding op Le1, fol. 40r; P1, fol. 52v; C, fol. 

19v; Lo1, fol. 18r; Lo2, fol. 19v; Le2, fol. 133r; P2, fol. 62r; B1, fol. 116r; V, fol. 19r. 

Zie over deze hardnekkige dubbelzinnigheid van Luxuria ook Nugent (1985) pp. 41-50. 
121 Prudentius, Psychomachia, vs. 344-406. Deze scène wordt voorafgegaan door een afbeelding 

op Le1, fol. 40r; C, fol. 19v; Lo1, fol. 18v; Lo2, fol. 19v; Le2, fol. 133v; P2, fol. 62r; B1, fol. 

116v; V, fol. 19v; G, p. 411; Lo3, fol. 17v. 
122 Prudentius, Psychomachia, vs. 407-416. Deze scène wordt voorafgegaan door een afbeelding 

op Le1, fol. 40r; C, fol. 21r; Lo1, fol. 19v; Lo2, fol. 21r; Le2, fol. 134v; P2, fol. 62v; B1, fol. 

116v; V, fol. 21r; B2, fol. 126r; Lo3, fol. 19r. 
123 Prudentius, Psychomachia, vs. 417-426. Deze scène wordt voorafgegaan door een afbeelding 

op Le1, fol. 40v; P1, fol. 58r; C, fol. 21v; Lo1, fol. 20r; Lo2, fol. 21v; P4, fol. 48r; Le2, fol. 

135r; P2, fol. 62v; B1, fol. 118r; V, fol. 21v; B3, fol. 96r; G, p. 411; Lo3, fol. 19v. 
124 Prudentius, Psychomachia, vs. 427-431 : 

‘“Ebibe iam proprium post pocula multa cruorem,” 

  uirgo ait increpitans, “sint haec tibi fercula tandem” 

  tristia praeteriti nimiis pro dulcibus aeui. 

 lasciuas uitae inlecebras gustatus amarae 

  mortis et horrifico sapor ultimus asperat haustu.’ 

Deze scène wordt voorafgegaan door een afbeelding op Le1, fol. 40v; P1, fol. 58r; C, fol. 

22r; Lo1, fol. 20v; Lo2, fol. 22r; P4, fol. 48r; Le2, fol. 135r; P2, fol. 63r; B1, fol. 118r; V, fol. 

22r; Ly, fol. 17r; B3, fol. 96v.  
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(Frivoliteit) laten als eersten hun wapens, de cimbalen, vallen en slaan op de 

vlucht (afb. 5, afb. 13 onderaan, afb. 20 bovenaan, afb. 24, afb. 26, afb. 31 fol. 

22r onderaan, afb. 33 onderaan, afb. 38, afb. 44).125 Amor werpt de giftige 

pijlen, de boog en de pijlenkoker bleek van angst van zich af. 126 De god zet 

het op een lopen (of vliegen) en laat, terwijl hij omkijkt, zijn koker en twee 

pijlen uit zijn hand vallen. Zijn boog ligt op de grond. Dit is het beeld dat 

gevonden wordt in P1 (afb. 3 linksboven), in Le1 (afb. 5) en in Lo2 (afb. 19). 

Lo1 (afb. 17 onderaan) geeft eenzelfde beeld, maar zijn hier de pijlen 

weggelaten en is er een groene kleur aan de vleugels, haren, borst, armen, 

onderbenen en voeten aangebracht. Ook C (afb. 14) vertoont de compositie 

van de vier hiervoor genoemde manuscripten. Ook hier zijn geen pijlen 

afgebeeld, maar bevinden zich achter Amors boog en ook rechts van de 

godheid bloemenranken, wellicht als verwijzing naar de strategie van Luxuria: 

het schieten met viooltjes en rozenblaadjes. In P4 is de pijl onder de boog en 

koker van de keurig gekapte en glimlachende Amor door de illustrator 

vervangen door een voorwerp dat doet denken aan een deel van een 

                                                 
125 Prudentius, Psychomachia, vs. 432-435:  

 ‘Caide ducis dispersa fugit trepidante pauore 

Nugatrix acies : Iocus et Patulantia primi 

Cymbala proiciunt ; bellum nam talibus armis 

Ludebant resono meditantes uulnera sistro.’ 

Deze scène wordt vooraf gegaan door een afbeelding op Le1, fol. 40v; P1, fol. 58r; C, fol. 

22r; Lo1, fol. 21r; Lo2, fol. 22r; P4, fol. 48v; Le2, fol. 135v; P2, fol. 63r; B1, fol. 118v; V, 

fol. 22r; Ly, fol. 17r; B3, fol. 97r.  
126 Prudentius, Psychomachia, vs. 436-438 : 

 ‘Dat tergum fugituus Amor, lita tela ueneno 

 Et lapsum ex umeris arcum faretramque cadentem 

Pallidus ipse metu sua post uestigia linquit’. 

Deze scène wordt vooraf gegaan door een afbeelding op Le1, fol. 40v; P1, fol. 58v; C, fol. 

22v; Lo1, fol. 21r; Lo2, fol. 22v; P4, fol. 48v; Le2, fol. 135v; P2, fol. 63r; B1, fol. 118v; V, 

fol. 22v; Ly, fol. 17v; B3, fol. 97r.  

 De combinatie van de liefdesgod met Jocus gaat terug op Horatius. Wanneer hij spreekt over 

de harde winter van 28-27 v. Chr. waarin de Tiber buiten zijn oevers trad en het rijk wankelde 

door aanvallen van buitenaf wordt Venus door Horatius als volgt toegesproken: ‘Of kom jij zo 

je wil, lachende Venus van de Erixberg, die vergezeld wordt door Scherts en Cupido’, 

Horatius, Carmina, lib. 1, carmen 2, vs. 30, p. 4: ‘Sive tu mavis, Ericyna ridens, quam Jocus 

circumvolat et Cupido’, vertaling E. de Laet.  
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toernooilans (afb. 44 onder). In B2 en B3 ontbreken Amors vleugels (afb. 36 

en 38 onder). In B3 lijkt Amor bovendien zijn tong uit te steken, misschien 

van schrik. Op zijn hoofd bevindt zich een soort gebladerte. Wellicht staat 

zijn haar van afgrijzen overeind. In Le2 (afb. 20 midden), P2 (afb. 24 

linksonder), V (afb. 32 fol. 22v) en in B1 (afb. 26) staat de god in een sierlijke 

contrapost en is hij gekleed in een korte tunica. In P4 gaan de deugden 

gekleed als nonnen en de ondeugden dragen de kledij van de burgerij (afb. 43, 

44 en 45). Hiernaast toont Amor zich wel heel erg naakt... (afb. 44). Dit 

contrast moet mogelijkerwijs de schandelijkheid van de ongeoorloofde liefde 

nog eens benadrukken.127  

Ly (afb. 34 en 35) toont een naar rechts zwevende liefdesgod, die een 

beetje gniffelend achterom kijkt. Hij is gekleed in een dierenvel, in het gehele 

manuscript de dracht van de ondeugden. In zijn rechterhand houdt hij een 

fakkel die oorspronkelijk door Prudentius aan Libido was toegevoegd (zie afb. 

37 en 41).128 De toorts van Libido zou Amors betekenis nog kwalijker kunnen 

maken dan alleen zijn pijl en boog. Hoe en door wie het besluit genomen kan 

zijn in de illustraties af te wijken van zowel de tekst van Prudentius als van de 

beeldtraditie en de toorts van Libido aan Amor toe te voegen en of dit gedaan is 

om Amor in een nog kwadere reuk te zetten, kan niet met zekerheid gezegd 

worden. Het bijschrift op fol. 21r in Lo1 noemt de toorts, maar bevat er geen 

afbeelding van: ‘Amor, qui et Cupido, abiectis facibus et sagittis fugit’. Het 

bijschrift in P4, fol. 48 v, zou een verklaring kunnen geven voor deze verwarring 

van attributen. Dit bijschrift sluit als volgt af: ‘Amor sagittam et facem tenere 

fingitur, sagittam quod Amor cor vulnerat, facem quod inflammat; ita dicit 

Ysidorus.’129 De illustrator wist misschien niet dat Ovidius de fakkel tweemaal 

noemde als attribuut van Amor130, maar Isidorus van Sevilla († 636), 

grondlegger van de middeleeuwse canon van de christelijke en verchristelijkte 

                                                 
127  Fulgentius verklaarde de naaktheid van diens moeder Venus in de zesde eeuw als volgt: ‘De 

schandelijkheid van de liefde is altijd naakt en nooit verborgen’, Fulgentius Mythographus, 

Mitologiarum libri tres, lib. 2, c. 1, p. 39. Zie Camille (1989) pp. 98-100 over de naaktheid als 

symbool voor het kwade. Zie ook Himmelmann (1986) p. 4. 
128  Prudentius, Psychomachia, vers 22 e.v. 
129  Zie voor een overzicht van de illustraties, bijschriften en glossen bij de tekst Stettiner (1895) 

pp. 217 e.v. 
130 Ovidius, Metamorphoses, lib. 1, vs. 461, p. 16 en Ars Amatoria, lib. 1, vs. 22. Zie over Eros' 

attributen en de fakkel ook § I.1.1. 
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kennis, wist dat zeer zeker wel. In zijn toen buitengewoon beroemde en zeer 

invloedrijke Etymologiae legde Isidorus uit dat de liefdesgod met deze fakkel het 

hart in brand steekt.131  

 De strijd tegen Luxuria en haar gevolg komt tot een definitief einde 

wanneer Pompa (Praalzucht) haar sluier en juwelen afwerpt en Voluptas (Lust) 

blootsvoets door de doornstruiken het hazenpad kiest (afb. 3, afb. 5, afb. 15, 

afb. 20 onderaan - alleen Pompa - , afb. 24 rechterkolom, afb. 26, afb. 32, afb. 

33, afb. 34 en afb. 40 - drie niet nader definieerbare figuren).  

De antieke Eros dient als prooi voor Sobrietas. Zijn lot, voort te leven als een 

sneue vluchtende bijgod uit het gevolg van een ondeugd die zich 

onoverwinnelijk achtte, is met de Psychomachia bezegeld.  

                                                 
131  Isidorus van Sevilla, Etymologiae, VIII. xi. 80: ‘Est enim daemon fornicationes. Qui ideo alatus 

pingitur, quia nihil amantibus levius, nihil mutabilius invenitur. Puer pingitur, qiua stultus est et 

irrationabilis amor. Sagittem et facem tenere fingitur. Sagittam, quia amor cor vulnerat; facem 

quia inflammat.’ Zie over Isidorus en over deze passage verder hoofdstuk II.1. Prudentius 

vond waarschijnlijk, net als Isidorus na hem, de fakkel in de antieke literatuur. Hij 

onderscheidde in zijn Psychomachia feitelijk allerlei ‘sub-ondeugden’ die horen onder Luxuria. 

Bij deze splitsing zag hij wellicht Libido als aspect van Amor, eveneens een belangrijke 

ondeugd, en heeft hij diens attributen onder de twee moeten verdelen.  
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Conclusie 

 

Eros kan een bijzonder groot aantal rollen spelen en is daardoor functioneel 

en volhardend gebleken. Het moet echter wel gesteld worden dat de god 

tijdens de tot nu toe beschreven gebeurtenissen flink is afgegleden. Het was 

hem, sinds Augustinus, niet langer toegestaan de liefde in al haar breedte te 

belichamen en hij verloor daarmee de helft van zijn persoonlijkheid.  

De gebeurtenissen die Prudentius beschrijft, zijn dan wel geïnspireerd 

op de antieke eeuwigdurende strijd in de ziel, maar dragen een wezenlijk 

andere boodschap uit. Het conflict zou, na de beschreven bloederigheden, 

strikt genomen moeten voortduren en steeds opnieuw moeten beginnen. In 

deze zeer populaire en veelvuldig gekopieerde verchristelijkte uitwerking is er 

echter sprake van een ongelijke strijd. Eros kan de menselijke ziel steeds 

plagen, maar winkansen zijn er voor hem nooit. Hij is bij Prudentius 

veroordeeld tot machteloosheid en voortdurende voortvluchtigheid. Dit lot 

vormt de grondtoon van zijn middeleeuwse beeldtraditie.  
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Hoofdstuk I.2 

De onoverwinnelijke Eros.  

Materiële cultuur: objecten van de vroege christenen 

 

Veelal wordt aangenomen dat de vroege christenen met een zekere argwaan 

en zelfs vijandigheid stonden tegenover beeldende kunst in het algemeen en 

tegenover de heidense goden in het bijzonder. De basis voor deze afwijzingen 

ligt voor de hand, te weten in het eerste en het tweede gebod:  

 

Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. U zult 

geen andere goden hebben ten koste van Mij. U zult geen beelden maken, geen 

afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de 

wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke 

eer, want Ik, de Heer uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die 

de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de derde en vierde 

generatie.1 

 

Tertullianus († 230), Clemens van Alexandrië († 215), Eusebius († 339), 

Epiphanius († 315) en Augustinus hebben de geldigheid van deze geboden 

ook voor de christenen onderstreept.2 Echter, ook al was het tweede gebod in 

theorie bindend op ‘hoog niveau’, in de praktijk deden genoemde leiders 

vooral overwogen pogingen de christelijke beeldenwereld enigszins te 

reguleren en waarschuwden ze daarbij tegen afgoderij. In de realiteit van de 

                                                           
1  Exodus 20: 2-5. 
2  Tertullianus, De idolatria, en Clemens van Alexandrië, Paedagogus. Tertullianus keerde zich in 

zijn De idolatria met name tegen het maken van afgodsbeelden. Hij lijkt niet per se 

afwijzend te hebben gestaan tegen het maken van kunst, zolang zij maar niet leidde tot 

afgoderij. Ook Clemens lijkt zich vooral geroepen te hebben gevoeld het gebruik van 

afgoden af te raden en een overmatige beeldenwereld voor de christenen te helpen 

voorkomen. Zie over de ‘vijandigheidstheorie’ ten opzichte van de heidense goden Scheer 

(2001) pp. 36-44.Voor een gedegen nuancering van de ‘vijandigheidstheorie’ zie Murray 

(1981) pp. 31-36 en zie voor een uitputtende studie over het wordingsproces van 

vroegchristelijke kunst Finney (1994). 
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vroegchristelijke context op alledaags niveau bestond kunst dan ook gewoon 

en bediende men zich steeds weer van traditionele beeldmotieven, zo ook van 

de antieke Eros.3 Een bijkomend voordeel van Eros bij het voortbestaan van 

zijn beeldtraditie is het feit dat hij, in tegenstelling tot veel andere goden, 

nauwelijks een eigen cultus gehad heeft. Hij zal daarom ook niet gezien zijn als 

een echt potentiële afgod.  

 

De artefacten met daarop Eros of eroten die door de andere afbeeldingen op 

het object, door inscripties of door de opdrachtsituatie als christelijk 

gekwalificeerd kunnen worden, zijn bijzonder talrijk. De verschillende 

manieren waarop Eros voorkomt zijn onder te verdelen in verschillende 

typen. Van elk type is een representatief voorbeeld geselecteerd. Leunend op 

zijn omgekeerde toorts, bevindt de naakte en gevleugelde god zich tweemaal 

op het vijfde-eeuwse deksel van de ‘apostelsarcofaag’ in de grafkapel Enfeu des 

Comtes bij de St.-Sernin in Toulouse (afb. 46). Deze sarcofaag - hergebruikt 

door graaf Guillaume III Taillefer († 1037) - is samengesteld uit verschillende 

vroegchristelijke onderdelen. De godheid flankeert op het deksel in tweevoud 

de wonderbare broodvermenigvuldiging, apostelen en de bruiloft te Kanaa.4  

Een fragment van de god, samen met Psyche, bevindt zich aan de 

voeten van een echtpaar op een dekselloze sarcofaag met christelijke scènes in 

het Vaticaanse Museo Pio Christiano (inv. 26). In de zone onder het echtpaar 

is een hanengevecht afgebeeld waarnaast een Eros is afgebeeld die zijn ogen 

bedekt.5 Amor en Psyche als liefdevol paar flankeert op een vierde-eeuwse 

sarcofaag in de Villa Medici in tweevoud een clipeus met buste met daaronder 

een liggende Jonas.  

In vermenigvuldigde vorm leeft de god eveneens nog voort in een 

vroegchristelijke context.6 Als groep druivenoogstende eroten en vergezeld 

                                                           
3  De voorbeelden uit met name de grafkunst zijn zeer talrijk. Zie voor een overzicht met 

bibliografieën Deichmann en Thilo (1967, 1998 en 2003), de PICA onder de trefwoorden 

Putto, Eros, Amor en Cupid, Cabrol (1924) Tome Premier, deuxième partie, Nr. 1606-1647, 

Wilpert (1929-1936) en Nestori (1975). Zie eventueel ook Kranz (1999) band 5, deel 2. 
4  Deichmann (2003) band 3, taf. 135 en pp. 258-259.  
5  Deichmann (1967) band 1, taf. 25 en pp. 71-72. 
6  Door het genreachtige karakter van Eros in meervoud is het problematische van de god 

niet prominent. Ook de directe verbinding met de godheid Eros is soms diffuus. Genieën 
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van een veelheid aan Psyches bijvoorbeeld, wordt hij onder andere 

aangetroffen in de derde-eeuwse fresco’s in de catacomben van Domitilla en 

in het mausoleum en op de sarcofaag van Constantia († 354), dochter van 

Constantijn (afb. 47).7 Ook op vele andere sarcofagen oogst de god druiven 

zoals op een vierde-eeuws sarcofaagfragment in het Vaticaanse Museo Pio 

Christiano (inv. 191A)8 en op die van Junius Bassus († 359) in de St. Pieter in 

Rome, waar hij ook met korenschoven in de weer is (afb. 48) en bovendien als 

decoratief element is aangebracht op de zuilen van de sarcofaag (afb. 49).9  

In combinatie met Jonas is de godheid afgebeeld op een derde-eeuws 

sarcofaagdeksel in de Santa Prassede in Rome waar hij de liggende Jonas 

druiven aanbiedt (afb. 50).10 Spelende eroten kunnen bewonderd worden op 

een front van een derde-eeuwse sarcofaag in het Museo Nazionale Romana 

(inv. 106214).11  

Heel vaak dragen eroten een doek of clipeus met de buste of een 

afbeelding van het gehele lichaam van de overledene, zoals op een fragment in 

de Cimetero di San Callisto, waar van links naar rechts respectievelijk twee 

eroten zijn afgebeeld met een clipeus met bustes van het overleden paar, 

                                                                                                                                                                          
als beschermers van mensen, zielen van mensen, genieën voor de elementen en jaargetijden 

en bacchantjes kunnen alle als gevleugelde knaapjes afgebeeld worden en zijn inhoudelijk 

bovendien waarschijnlijk vaak vermengd. Daarnaast speelt bovendien het decoratieve 

aspect en een zekere horror vacui waarschijnlijk ook een rol van belang. Het motief 

verdween vanaf de zesde eeuw en vond in deze vorm tot aan de Italiaanse Renaissance 

geen vervolg. Een neergang in de kunsten in het Westen en een verplaatsing van de focus 

naar Constantinopel, met de keizerlijke iconografie als belangrijke inspiratiebron voor de 

kunsten echter, moet minstens zo belangrijk geweest zijn bij deze ontwikkeling. Zie over 

het verdwijnen en het weer verschijnen van het motief Messerer (1962), Kunstmann (1964) 

pp. 7-35, Knapp (1995) pp. 22-23, Vorgrimler en Bernauer (2001) pp. 52-53. Eros in 

veelvoud speelt in dit onderzoek echter een belangrijke rol door het principe van het 

voortleven van deze en andere antieke motieven in een vroegchristelijke context. Vanuit 

dat perspectief vindt hij vervolg in de eeuwen die zullen komen en kan hij daarom niet 

achterwege worden gelaten.  
7  Deichmann (1967) band 1, taf. 41 en pp. 108-110. 
8  Deichmann (1967) band 1, taf. 10 en pp. 26-27. 
9  Deichmann (1967) band 1, taf. 104 en pp. 279-283. 
10  Deichmann (1998) band 2, taf. 67 en p. 66. 
11  Deichmann (1967) band 1, taf. 121 en pp. 314-315. 
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Amor en Psyche en een goede herder.12 Ook fungeren eroten vaak als dragers 

van naamstabulae, zoals op een sarcofaag in het Oratorio di San Bernardino in 

Perugia (afb. 51)13, op de sarcofaag van Adelfia (ca. 340) in het 

Syracusemuseum op Sicilië en op een vierde-eeuwse sarcofaag in de Cimetero 

di S. Sebastiano.14 Een combinatie van beide komt eveneens vaak voor. 

Vissende eroten in bootjes bevolken in groten getale het vierde-eeuwse 

vloermozaïek in de basiliek van Aquileia (afb. 52a/b). Het vierde-eeuwse 

missorium van Theodosius toont vier eroten die met geschenken in hun handen 

in de richting van de keizer zweven (afb. 53).15 Het paleisplafond dat in 1945 

aangetroffen werd onder de Dom van Trier bevat zeven geïsoleerde cassetten 

met erotenparen en één met Amor en Psyche (afb. 54).16 Op het bruidskistje 

van de vierde-eeuwse christelijke Projecta tenslotte, dragen twee eroten een 

clipeus met de bustes van het echtpaar en bevindt zich Eros in het gezelschap 

van Aphrodite die haar toilet maakt (afb. 55).17  

 

Een deel van deze afbeeldingen van Eros kan wellicht benoemd worden als 

een exponent van een betekenisvolle visuele ‘tekentaal’. Een tekentaal bedient 

zich vaak van gestileerde vormen ten gunste van die diepere betekenis. Een 

dergelijke gestileerde tekentaal kenden zowel de christelijke als de joodse en de 

heidense tradities. Soms ook is stilering helemaal niet nodig. In het geval van 

‘gelegenheidsartefacten’, zoals de genoemde sarcofagen en het bruidskistje, is 

het door hun context dat ook niet-gestileerde afbeeldingen betekenissen en 

functies achter hun aanwezigheid doen vermoeden. Ook dergelijke 

afbeeldingen kunnen onder de noemer ‘tekentaal’ geschaard worden. Dat 

afbeeldingen op gelegenheidsartefacten als louter traditionele decoratieve 

elementen bedoeld en/of beschouwd werden is evenwel ook niet uit te 

sluiten. In contexten als die van de vloermozaïeken, het cassettenplafond en 

het missorium kan Eros zowel betekenisvol als betekenisarm bedoeld en/of 

ervaren zijn.  

                                                           
12  Deichmann (1967) band 1, taf. 68 en p. 197. 
13  Deichmann (1998) band 2, taf. 43 en 44 en pp. 40-41. 
14  Deichmann (1967) band 1, taf. 45 en pp. 116-119. 
15  Beckwith (1979) p. 77 en ill. 60.  
16  Weber (2000) geeft goede afbeeldingen en een bibliografie. 
17  Goede afbeeldingen bevinden zich op http://www.britishmuseum.org. 
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Eros en eroten op objecten zoals de hierboven genoemde funeraire en 

huwelijks-gerelateerde, konden in een antieke context een veelheid aan 

betekenissen hebben en fungeren als levenshulp.18 Als traditionele veroorzaker 

en personificatie van de liefde kwam Eros steeds voor in een sfeer van liefde, 

verleiding, erotiek en voortplanting. Op bruidskistjes en andere aan de liefde 

gerelateerde voorwerpen, zou de god kunnen verwijzen naar zijn rol als 

stimulans en schatbewaarder van liefde en vruchtbaarheid. Als nauw 

verbonden met het bestaan van de natuur en het leven kan Eros individueel of 

in meervoud, als groep naïeve en onschuldige kindertjes, verwijzen naar 

bijvoorbeeld de seizoenen. De keerzijde, het einde van het leven en het daarbij 

behorende einde aan alle plezier vertegenwoordigde hij als genius van de dood 

ook. Spelende eroten konden daarbij verwijzen naar een overleden kind. De 

trieste Eros met de omgekeerde toorts kon fungeren als symbool voor het 

gedoofde leven, het onomkeerbare einde van alle aardse geneugten. De 

slapende Eros verwees op zijn beurt wellicht juist naar een minder negatieve 

visie op de dood: als een slaap waaruit men ontwaakt in een beter leven. Dit 

betere leven brengen Bacchantische eroten naar voren door hun onbevangen 

kindheid, het plukken van druiven en graan en het maken van wijn. Als stoute 

kindertjes oefenen ze volwassen activiteiten uit, zoals vissen en wagenrennen. 

Spelende en musicerende eroten hebben wellicht een dergelijke inhoud. In 

combinatie met Psyche zou de verrijzenis van de ziel in dit betere leven en een 

eeuwige vereniging van de ziel met de liefde in de dood gevierd kunnen 

worden. Als drager van naamstabulae en afbeeldingen van de overledenen 

kunnen eroten de persoonlijke genii representeren. Aan het einde van het leven 

begeleiden zij hun protegés naar hun bestaan in de dood.19  

Eros en eroten op vroegchristelijke objecten zijn dus relatief 

gemakkelijk te interpreteren. Toch is iedere interpretatie problematisch omdat 

daarnaast een betekenisloze traditionaliteit, het decoratieve aspect, eruditie, 

status, horror vacui en dergelijke eveneens een rol spelen. Voorts is het hoogst 

problematisch dat nooit achterhaald zal worden in hoeverre de intentie en de 

receptie van eventuele diepere betekenissen van beeldmotieven in de praktijk 

overeenkwamen. Een ander probleem aan traditionele beeldmotieven op 
                                                           

18  Zie hierover Zanker (2004) . 
19  Stuveras (1969), Messerer (1962), Kunstmann (1964), Kranz (1999) band 5, deel 2, Zanker 

(2004) pp. 135-177 en 239-242. 
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christelijke artefacten is dat het altijd maar zeer de vraag is of de eventuele 

inhoud van deze motieven in een christelijke zin gemigreerd was en zo ja, in 

hoeverre dit expliciet was en eenduidig begrepen kon worden.  

De onmogelijkheid om een ondubbelzinnig antwoord te geven op de 

vraag wát de individuele heidense motieven precies representeerden in de 

diverse vroegchristelijke contexten is een kernpunt in dit onderzoek. Het 

bredere maatschappelijke niveau waarop het beeld van Eros in de eerste 

eeuwen van het christendom bestond en functioneerde geeft wél antwoorden. 

Deze antwoorden worden niet zozeer gevonden in termen van expliciete of 

zelfs voorgeschreven verchristelijking van het oude, maar in termen van 

syncretisme, uitwisseling in twee richtingen, dualiteit, continuïteit en 

vanzelfsprekendheid, in samenspel met het menselijke ervaren van een diep 

symbolische dimensie achter zijn alledaagse wereld en een eventuele hoop 

deze wereld door middel van betekenisvolle objecten te kunnen beïnvloeden 

enerzijds en de behoefte aan schoonheid en vertoon anderzijds.  

In dit verband sluit de genoemde ‘tekentaal’ aan bij het doorslaggevend 

belang van de gelegenheid waarbij een antiek motief betrokken werd en 

wordt. Daarbij kunnen het gebruik en de betekenis van de godheid losstaan 

van iedere ‘mode’, zoals bijvoorbeeld het verminderende respect voor Eros in 

de gelijktijdige literatuur, van ieder voorschrift van hogerhand en van iedere 

ideologie en hoeft zijn betekenis niet geledigd of gewijzigd te zijn of te 

worden. Eros kan en kon in steeds verschillende hoedanigheden deel 

uitmaken van traditionele ‘jargons’ die passen bij bepaalde gelegenheden en 

noden. De precieze intentie en de receptie blijven hierbij zoals gezegd vaak 

discutabel en zelfs syncretisme kan op niet meer dan een vermoeden berusten. 

Op schrift is niets gesteld. Eén antiek voorbeeld van gelegenheidssymboliek, 

mét tekst, is echter wel voorhanden: de illustraties bij het derde-eeuwse 

gedicht over de kunst van het jagen met honden, de Cynegetica van de hand van 

de Syrische Pseudo-Oppianus, te behandelen in § I.2.3. Onafhankelijk van 

iedere ideologische context of trend op het gebied van de betekenis van Eros, 

is hij daar betrokken als geschikt symbool dat past bij de natuur en het 

voortbestaan daarvan.  

Bij de continuïteit en vanzelfsprekendheid die in dit onderzoek voorop 

staan, sluit het genoemde fenomeen van kunst omdat ze ‘mooi, duur, geleerd 

en decoratief’ is ook aan en heeft een relatief betekenisloze Eros in dit 
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schrijven eveneens een plaats. Uit het voorgaande komt immers voort dat 

zowel op inhoudelijk als op esthetisch gebied gesproken kan worden van een 

vredige co-existentie van het ‘oude’ met het ‘nieuwe’ en van een verregaande 

wisselwerking over en weer.  

In samenspel met de bijzonderheden van Eros en die van de 

mythologie sluit deze vredige continuïteit in het vroegchristelijke visuele 

voortleven van Eros naadloos aan bij de groeiende behoefte aan compleetheid 

in het christelijke denken. Het vormt mede de basis voor het verdere 

voortbestaan en hergebruik van zijn beeld en het verlegt de focus van de 

expliciete transformaties van betekenissen naar de hang naar volledigheid, van 

zijn rol als representatie van iets specifieks naar zijn rol binnen een groter 

symbolisch geheel. 
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§ I.2.1 ‘Tekentaal’ 

 

Het gebruik van visuele ‘tekentaal’ (gestileerd of contextgerelateerd) is bij het 

aanbreken van het christelijke tijdvak al een oud gegeven. Het sluit aan bij het 

menselijke vermogen om de wereld te kunnen ervaren als een 

aaneenschakeling van betekenisvolle beelden en om daaruit voortkomend, 

groepsgewijs, beeldentaal in verschillende contexten binnen de groep te 

kunnen gebruiken en interpreteren.20 Daarnaast moet de behoefte aan ‘mooie 

dingen’ evenzeer universeel zijn. Deze ‘mooie dingen’ hebben vaak eveneens 

een boodschap. Ze identificeren immers de bezitter, verlenen status en 

articuleren de omgeving. Deze gegevens haken aan bij de vraag achter welke 

objecten nu wel of niet een bepaalde betekenis gezocht mag worden in het 

algemeen, en specifiek bij het begrijpen van afbeeldingen van de oude god 

Eros binnen de nieuwe groep in wording: de christenen. Genoemde gegevens 

weerleggen bovendien het beeld van een ‘oude’ en een ‘nieuwe’ wereld en een 

neergang van de kunsten in de laatste. Hieruit voortkomend wordt duidelijk 

dat bij het begrijpen van het beeld van Eros in deze periode de nadruk niet 

moet liggen op zijn al dan niet verchristelijkte individuele betekenissen. 

Daarom zal in het navolgende aandacht besteed worden aan het verschijnsel 

‘tekentaal’. ‘Tekentaal’ zal gepresenteerd worden als een universeel gegeven, 

waarbij de joodse en Romeinse tekentaal voor dit onderzoek als belangrijkste 

voorbeelden gekozen zijn. Het moge echter duidelijk zijn dat het verschijnsel 

bij alle andere culturele sub-eenheden binnen het Romeinse rijk, die mede 

behoren tot de wieg van de christelijke beeldenwereld, hier eveneens erkend 

wordt.  

 

Toen Gombrich in zijn Story of Art afbeeldingen zoals de derde-eeuwse Drie 

mannen in de vurige oven in de catacombe van Priscilla in Rome besprak, sloot hij 

zich aan bij het ‘Vasariaanse’ discours, waarbinnen de laatantieke en 

                                                           
20  Ik sluit me hierin tot op zekere hoogte aan bij Grabar (1968). Ik meen echter dat Grabar 

voorbij gaat aan variabelen en ontwikkelingen in het gebruik en het begrip van deze 

beeldentaal. Evenmin sluit ik mij aan bij de sluitendheid van Grabars systeem en meen ik 

dat het verstandig is te erkennen dat er ‘losse eindjes’ zijn.   
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middeleeuwse kunst en cultuur als inferieur beschouwd worden aan die van de 

klassieke Oudheid en de Renaissance: 

 

The picture no longer existed as a beautiful thing in its own right.(…) Few artists 

seemed to care much for what had been the glory of Greek art, its refinement and 

harmony. Sculptors no longer had the patience to work with marble with a chisel, 

and to treat it with that delicacy and taste which had been the pride of the Greek 

craftsmen.21 

 

De genoemde neergang in de kunsten vond volgens Gombrich plaats om het 

volgende:  

 

He was not really much concerned with drawing lifelike figures. (…) His main 

intention was to remind the beholder of the occasion when God had manifested 

His power.’22  

 

Een uitleg van de abstrahering in de kunst in bewoordingen als ‘no longer’, 

‘few artists seemed to care much’, en ‘no longer had the patience’ is wel erg 

negatief, maar Gombrich had in zekere zin ook gelijk: kunstenaars die de 

bovennatuurlijke werkelijkheid moesten uitbeelden hadden inderdaad, zoals 

ook door Kitzinger en Matthews in positieve zin onderkend, niet de intentie 

de fysieke wereld na te bootsen. 23 Ook is het waar dat wat ik hier zal noemen 

                                                           
21  Gombrich (1989) pp. 91-92. 
22  Gombrich (1989) bedoelde met ‘he’ op pp. 89-90 de kunstenaar die de fresco’s in Dura 

Europos vervaardigde. Hij meent achter de ‘clumsy style’ niet alleen een niet al te vaardige 

kunstenaar te herkennen, maar ook een bewuste wil tot abstrahering ten koste van de 

natuurlijkheid van de voorstellingen en ten gunste van de diepere betekenis ervan. Deze 

verlegging van de belangstelling, van het uiterlijke naar het inhoudelijke, zou eveneens een 

grondslag worden voor de christelijke kunst. 
23  Er wordt hier niet beweerd dat er geen transformatie heeft plaatsgevonden. Er ontstond 

binnen het vroege christendom juist een beeldtaal die haaks staat op het ‘afbeelden’. Ik sluit 

me hierin aan bij Matthews (1993) pp. 11-21. Zie over de overgang van naturalisme naar 

abstractie ook de baanbrekende publicaties van Kitzinger (1984), die hoewel de nadruk 

sterk ligt op antieke traditie, ook het vernieuwende en inhoudelijke aspect van de kunst van 

de late Oudheid erkent. Grabar (1986) beschouwde evenals Maguire (1981), zij het vanuit 

een ander perspectief, christelijke kunst als een daadwerkelijke en al bestaande taal die 

ingezet wordt om de nieuwe ideologie met begrijpelijke middelen te communiceren. 
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‘de gestileerde tekentaalvariant’ van kunst beter past bij de uitbeelding van het 

niet-natuurlijke. Een stilering in de joodse kunst en toenemende vermindering 

van het laatklassieke realisme bij het aanbreken van het christelijke tijdvak 

kunnen daarom eveneens niet ontkend worden. Toch is Gombrichs expliciete 

constatering gestoeld op de ouderwetse en hardnekkige hiërarchie van ‘goede’ 

en ‘slechte’ kunst, die gebaseerd is op het esthetiekprincipe dat naturalisme en 

realisme prioriteit geeft. Dit principe gaat echter geheel voorbij aan de 

samenhang der dingen en is hier daarom onbruikbaar.  

 

Joodse kunst en joodse symboliek zijn, net als het grootste deel van de 

Byzantijnse kunst, opvallend afwezig in de Westerse kunstgeschiedschrijving 

en indien vermeld, dan slechts in het licht van respectievelijk de christelijke en 

de Westerse kunst. Een verschil met andere gemarginaliseerde artistieke 

tradities (zoals de Byzantijnse) is dat het bestaan van een joodse kunst zelfs 

vrijwel geheel ontkend wordt. De groten der kunstgeschiedenis van de 

twintigste eeuw zoals Warburg, Panofsky, Krautheimer, Gombrich en Meyer 

Schapiro, allen joden, besteedden weinig tot geen aandacht aan joodse kunst 

en zijn er - voor zover erkend wordt dat deze bestaat - zeer kritisch op. Fine 

citeerde een, wat deze problematiek betreft, treffende definitie van de 

kunstgeschiedschrijving door zijn leermeester Stephen S. Kayser: ‘Art History 

is what one Jew tells another Jew about goyeshe (christelijke) art.’24 

Gombrich benadrukte dan ook vooral de zeldzaamheid van joodse 

kunst en weet dit aan het tweede gebod en de angst voor afgoderij. De 

aanwezigheid van de vele fresco’s in de synagoge van Dura Europos valt 

echter niet te ontkennen. Hij bezag deze echter louter en alleen in het licht 

van het belang ervan voor het begrip van de stilering van de vroegchristelijke 

kunst ten gunste van de boodschap ervan. Tegelijkertijd weet hij deze stilering, 

de ‘clumsy style’, en de ‘flat and primitive scene’, ook aan de slechte 

                                                           
24  Het gouden kalf, tijdens de Uittocht vervaardigd, toont het bestaan, maar ook het gevaar 

van symbolische voorwerpen: de stierencultus betekende in principe geen afvalligheid van 

God indien het beeld opgevat werd als een symbolisch voetstuk voor de tronende God 

erboven, vergelijkbaar met de Sjechiena boven de Ark van het Verbond. Het was de 

vereenzelviging van God met het beeld door het volk die God in toorn deed ontbranden, 

aldus Exodus 32. Zie voor een historiografisch overzicht over de ontkenning en 

marginalisering van de joodse kunst, Fine (2005) pp. 47-52 en de noten op p. 223.  
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kunstenaar en wederom aan het tweede gebod: ‘The more lifelike they were, 

the more they sinned against the Commandment forbidding images.’ Elsner 

op zijn beurt noemde het jodendom ‘the most un-conic (indeed anti-iconic) of 

religions.’25 Het moge duidelijk zijn dat in het bovenstaande voorbij gegaan is 

aan de diep symbolische inslag die de joodse cultuur had (en heeft) alsmede 

aan de universaliteit van het gebruik van tekentaal en hiermee aan de 

continuïteit die in dit onderzoek voorop staat. Dat het onstoffelijke vaak 

onnatuurlijk aandoende uitingsvormen heeft is van alle mensen en van alle 

tijden en niet ‘typisch joods’, niet ‘typisch vroegchristelijk’ en het ene komt 

ook niet rechtstreeks voort uit het andere. Er is evenwel een kentering gaande. 

Elsner schaart zowel joodse als heidense als christelijke kunst onder de grotere 

categorie van de ‘laatantieke cultuur’ en verlaat het christocentrisme. Het is 

Peter Brown geweest die hier drie decennia geleden de aanzet toe gaf.26 Brown 

beschouwde joodse, heidense, christelijke, Sassanidische en vroegislamitische 

culturen in de samenhang van een grotere ‘laatantieke’ cultuur.27 Ik sluit me 

volledig aan bij deze ruime culturele insteek van Brown en Elsner.28 Het moge 

voorts duidelijk zijn dat het ook hier juist niet de bedoeling is de joodse kunst 

en symboliek te ontkennen of te marginaliseren, maar door de doelen ervan, is 

echter helaas ook de insteek van het voorliggende onderzoek christocentrisch. 

 

Behalve dat Gombrich met de geciteerde passage het bestaan van ‘goede’ en 

‘slechte’ kunst suggereerde, impliceerde hij ook een voorbije ‘oude wereld’ en 

een ‘nieuwe wereld’, twee werelden die in strikte tegenstelling tot elkaar 

stonden. De nieuwe wereld, waarin een nieuwe religie domineerde, werd 

bevolkt door nieuwe mensen, nieuwe kunstenaars en had een nieuwe kunst, 

met nieuwe betekenissen en een nieuwe stijl en functie. Het ‘nieuwe’ is 

tegelijkertijd afgeschilderd als ‘oud en versleten’. Het nieuwe zou synoniem 

zijn voor de vergetelheid waarin het mooie en goede was: achteruitgang. De 

                                                           
25  Gombrich (1989) pp. 89-90 en Elsner (1998) p. 215. 
26  P. Brown (1971). 
27  Elsner (2003) pp. 114-128. Zie over deze problematiek ook Bland (2000) en Fine (2005) p. 

52.  
28  Zie voor de historiografie rond deze problematiek de artikelen van Marcone, James en 

Ando in het speciaal aan dit thema gewijde eerste nummer van de Journal of Late Antiquity 

(2008). 
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passage van Gombrich en haar implicaties zijn illustratief voor de dominantie 

van het hiervoor aangestipte discours en ook voor het beeld van de 

vroegchristelijke kunst dat in de handboeken over kunstgeschiedenis nog 

steeds geschetst wordt. Vanzelfsprekend is veralgemenisering in 

overzichtswerken een onvermijdbaar gegeven. Deze maakt echter tegelijkertijd 

dat dit beeld uitgedragen wordt aan een geïnteresseerd lekenpubliek en steeds 

weer aan nieuwe generaties kunsthistorici die dit beeld met zich meedragen en 

op hun beurt overbrengen op anderen. Het is spijtig dat het kennelijk niet 

mogelijk is een genuanceerdere versie van de gebeurtenissen in een 

overzichtswerk te verwerken, waarbij bovendien duidelijk wordt dat de keuze 

van de voorbeelden vaak arbitrair is en waarbij een nadruk ligt op dualiteit en 

continuïteit in plaats van op maatschappijbrede omkeringen en verval. De 

inwoners van het laat-Romeinse rijk zullen hoogstwaarschijnlijk de geschetste 

culturele omslag niet zo ervaren hebben.29  

 

Joodse en antieke symboliek en ‘tekentaal’ 

 

Toen boetseerde de Heer God de mens uit het stof dat Hij van de aarde nam, en 

Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.30 

 

De kracht van de symboliek kan in het joodse denken niet anders dan diep 

geworteld zijn. Het Oude Testament voorzag de aardse wereld al nadrukkelijk 

van een diepere betekenis. Toen God de levensadem in de neus van de eerste 

mens, die hij zojuist uit het stof van de aarde had gevormd, blies, bracht hij 

een tweede laag achter het fysieke aan. Het symbolische denken en handelen 

in de joodse cultuur treedt expliciet naar voren wanneer men leest over de 

rituele handelingen en gebaren. Zo treft men Oudtestamentische personages 

wanneer deze in gebed zijn aan met uitgespreide handen. Dit gebaar 

benadrukt de achterliggende verwachting en het daadwerkelijk ontvangen van 

goede gaven door de persoon in gebed. Zo beloofde Mozes de Farao buiten 

de stad te gaan en zijn handen te spreiden naar de Heer: ‘Dan zal de donder 

zwijgen en de hagel ophouden; dan weet u dat heel de aarde de Heer 

                                                           
29  Elsner (1998) p. 3. 
30  Genesis 2:7. 
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toebehoort (...). Hij spreidde zijn handen voor de Heer, en donder en hagel 

hielden op.’31 De uitstrekking van de hand of de handoplegging bij een 

zegening symboliseren dat het goede in de schenker door zal stromen in de 

ontvanger.32 Symboliek in een joodse context kan eveneens gevonden worden 

in de woorden van de profeten, in offerhandelingen en de eredienst, in 

(priester)kleding, in getallen, in kleuren en in feesten en voedsel.33  

Genoemde kracht van de symboliek in het joodse denken strekt zich, 

evenals in de heidense en vroegchristelijke samenhang, uit tot een fysieke 

‘tekentaal’ op en in de vorm van voorwerpen. Het Tabernakel, de Ark van het 

Verbond, de Cherubim, de Menora en ook de Davidster zijn oude en wellicht 

de bekendste voorbeelden van de joodse fysieke tekentaal in en op 

voorwerpen.34 Zacharias werd namens God door een engel deelgenoot 

gemaakt van de symbolische betekenis van de Menora die hem in een visioen 

voor ogen kwam.35 Uit de uitleggingen van de Menora door de sterk 

hellenistisch georiënteerde Philo van Alexandrië komt naar voren dat deze 

ook voor hem, als vuurbron en zo wellicht verwijzend naar de brandende 

braamstruik en derhalve naar God, een diep symbolische betekenis had.36 Ook 

                                                           
31  Exodus 9:29, 33 zie bijvoorbeeld ook 1 Koningen 13:22, 38, 54.  
32  Zie bijvoorbeeld Leviticus 9:22; 2 Koningen 13:16.  
33  Deze woorden, gebruiken en zaken zijn oud en in de loop der tijd betekenisvol geworden. 

Daarom worden ze hier onder de symbolen geschaard.  
34  Zie over joodse symboliek Goodenough (1954) pp. 27-42, Scholem (1960 en 1978), over 

Scholems ideeën over symboliek in Kaballah, Dan (1987) pp. 172-173 en Fine (2005) pp. 

135-139. Fine gaf op pp. 138-139 van laatstgenoemde publicatie in zijn voorbeeld van ‘the 

carpet of Simon the Righteous’ een prachtige schets van de verschillende wijzen waarop 

verschillende samenhangende groepen hetzelfde object interpreteren. 
35  Zacharias 4:2-14. 
36  Philo maakte, wanneer hij de tafel in het Tabernakel allegoriseert in zijn Questiones in 

Exodum II. 71, duidelijk dat hij bewust allegoriseert wanneer hij spreekt over: ‘hen die 

gevoed worden door zichtbaar voedsel in de vorm van allegorie’. Een Engelse vertaling van 

de Griekse tekst is te vinden op: 

http://www.earlyjewishwritings.com/text/philo/book42.html.  

Zie voor zijn beschrijvingen en uitleg van de Menora: Philo, Vita Mosis II, 102-105, en 

Questiones in Exodum II, 73-82. Een Engelse vertaling van de Griekse tekst is te vinden op: 

http://www.earlyjewishwritings.com/text/philo/book42.html . Binnen het laatstgenoemde 

werk maakt de verklaring van de Menora deel uit van een uitputtende allegorische uitleg 

van de Tempel en de voorwerpen, handelingen en personen daarbinnen. De sterke 
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de Davidster, net als de Menora alom aanwezig binnen én buiten een artistieke 

context en op velerlei manieren sterk verbonden met de joodse identiteit, is 

bron voor een rijke variëteit aan symbolische interpretaties. Naast de 

kosmische betekenissen die hem worden toegedicht, zoals een verwijzing naar 

de verbinding tussen hemel en aarde, heeft de ster, ook blijkens de uitputtende 

studie door Scholem, een bindende werking voor het joodse volk en voor de 

verschillende groeperingen daarbinnen.37 Het gruwelijke bijeffect van de 

werking van een dergelijk symbool is het gebruik ervan ter stigmatisering van 

een groep door buitenstaanders gebleken en dit verschijnsel is ons maar al te 

zeer bekend.  

 

‘Tekentaal’, eventueel in een al dan niet didactische en/of allegorische 

samenhang, een gebrek aan natuurgetrouwheid in de uitdrukkingsvormen ten 

gunste van een diepere betekenis of geritualiseerde handelingen en rituele 

voorwerpen die een brug slaan naar een anders ongrijpbare wereld zijn, zoals 

ook aangetoond is door Elsner, noch exclusief voorbehouden aan het joden- 

en christendom, noch iets negatiefs.38 Daarom moeten hier in dit verband de 

oude ideeën van neergang en veranderingen bij het aanbreken van het 

christelijke tijdperk gepareerd worden en moet hier gesteld worden dat de 

onnatuurlijkheid in de kunst niet nieuw of een joodse erfenis was en met 

name dat er van een omslag geen sprake was. Niet-naturalisme, dat hand in 

hand gaat met de kunst van het symbolisch ervaren en het gebruik van 

symbolen, is in ieder geval ook in de Oudheid bewust toegepast en is niet 

‘typisch christelijk’ en ook niet ‘typisch joods’. Het is zelfs een universele 

neiging. Twee manieren van zien en begrijpen - te weten een zien en begrijpen 

van de natuurlijke vormen en een zien en begrijpen van de eventuele betekenis 
                                                                                                                                                                          
stoïsche, Platonische, Aristotelische en Pythagoreïsche invloeden in dit werk zijn 

onmiskenbaar. In het kader van de voorliggende studie is het echter niet mogelijk dit 

gegeven in detail uit te werken en wordt daarom volstaan met deze constatering. Als 

representatieve studies over de symbolische betekenis van de Menora kunnen genoemd 

worden Goodenough (1954) deel 4, pp. 71-98, Fine (2005) pp. 146-163 en Hachlili (2001) 

met bibliografie. 
37  Hiermee worden groeperingen bedoeld met een eigen interne ideologische, geografische of 

culturele binding. Een klassieke publicatie over de Davidster is van de hand van Scholem 

(1978). 
38  Elsner (1995) en (2007) pp. 1-26.  
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achter de vormen- bestonden in de Oudheid aantoonbaar tegelijkertijd. Het 

waren de verschijningsvorm, de plaatsing en de context van het werk die 

hierin de leidraad waren voor de (geïnitieerde) beschouwer. 

In een ideologische context is stilering of het gebruik van symbolen bij 

uitstek gepast. Het goddelijke kan immers niet in woorden worden gevangen, 

maar alleen ervaren. Een gestileerde of symbolische vormentaal leent zich 

daarom beter om het spirituele in te vatten en eruit te ervaren dan een sterk 

beschrijvende vorm van kunst of een kunst die de natuurlijke realiteit 

nabootst.39 Deze zouden hun inhoud juist kunnen versluieren. Dan is er nog 

de vraag: als de spirituele realiteit uitgebeeld zou kunnen worden aan de hand 

van de alledaagse realiteit, welke realiteiten zijn dan de juiste? Er bestaat 

immers een onoverbrugbare kloof tussen de zichtbare werkelijkheid en de 

perceptie van de kunstenaar en daaruit voortkomend ook tussen die 

werkelijkheid en het kunstwerk. Ook is er een kloof tussen het resulterende 

kunstwerk en de perceptie van de toeschouwer. De strijd tussen Zeuxis en 

Parrhasius in Plinius’ Historia Naturalis tenslotte, illustreert dat een werkelijke 

verbinding tussen kunstwerk en toeschouwer niet mogelijk is wanneer het 

kunstwerk de toeschouwer bedriegt en dat dit probleem in de eerste eeuw in 

ieder geval erkend werd.40  

Veel beeldmateriaal uit de Oudheid verraadt door zijn vorm of 

onnatuurlijkheid dat er een tweede betekenislaag moet zijn achter het 

voorgestelde. Het moge duidelijk zijn dat beroemde beelden uit de Oudheid 

zoals de Olympische Zeus en de Athena Parthenos van Pheidias, die een 

afmeting hadden die de menselijke maat vele malen overtrof en uit ivoor en 

goud waren vervaardigd en opgesteld waren in een kunstmatig licht, zeer 

zeker niet realistisch of naturalistisch bedoeld waren; dit in tegenstelling tot 
                                                           

39  De abstrahering in de laat-Romeinse beeldtaal zou volgens Elsner het gevolg van een 

invloedrijke laatantieke filosofische gedachte zijn; een gedachte die een minder letterlijke 

afbeelding voorstond ten gunste van de inhoud van het afgebeelde. Zie hierover Elsner 

(1995) pp. 1-14 en 88-125. Deze gedachte kon bestaan naast de opvattingen over kunst 

waarbij het realistisch weergeven van de uiterlijke verschijningsvorm voorop stond. 

Enerzijds schreven naturalisten zoals Plinius en Vitruvius de Romeinse norm voor terwijl 

anderen zoals Plotinus en Cebes een heel andere, maar evenzeer invloedrijke visie op kunst 

en op het kijken en ervaren konden verspreiden.  
40  Plinius de Oudere (ca. 23 - 79), Historia Naturalis, lib. XXXV, par. 36.5, par. 65, lib. 

XXXVI, par. 4. 5. 
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bijvoorbeeld de vrijwel gelijktijdig met het laatstgenoemde beeld vervaardigde 

Doryphoros van Polykleitos. Het lijdt geen enkele twijfel dat beelden zoals de 

twee eerstgenoemde door middel van hun verschijningsvorm een diepere laag 

in zich wilden doen vermoeden. In samenhangen als die van het huwelijk en 

de dood, ligt eveneens een symbolisch lezen voor de hand. Nu is het echter 

niet de verschijningsvorm, maar de context die deze kwaliteit op de voorgrond 

brengt. 

Kortom, er zijn twee manieren van het maken van artefacten alsmede 

van het kijken naar en het begrijpen van artefacten: een symbolische of 

representerende en een naturalistische. De transformatie naar een prevaleren 

van een ‘gestileerde tekentaal’ in de kunst tussen de eerste en de zesde eeuw, 

waarbinnen niet-natuurlijkheid en abstractie steeds meer voorop kwamen te 

staan als gevolg van het ideële aspect ervan, wordt hier niet ontkend, maar wel 

gezien in relatie tot de universaliteit van de kunst van het symbolisch 

begrijpen. Het proces waarbij symbolische kunst de overhand zou krijgen 

wordt daarom als een langzaam en genuanceerd proces zonder negatieve 

connotaties beschouwd.41 Binnen dergelijke delicate ontwikkelingen kunnen 

betekenissen van ‘tekentaal’ ook geen radicale omslagen gemaakt hebben. Van 

een ‘nieuwe wereld’ op dit gebied is geen sprake.42  

 

Een vredig samen bestaan van het oude met het nieuwe 
 

Het wordingsproces van de christelijke praktijk, alsmede het ontstaan van een 

bijpassende beeldenwereld daarbinnen, laten bij uitstek zien dat de idee van 

het sterven en geboren worden van culturele en ideologische verschijnselen 

een illusie is. Een reeks wisselende fusies van nieuwe met al bestaande 

elementen, in combinatie met een vredig samen bestaan van het oude en 

nieuwe, is misschien een betere typering. Wellicht kan ook de ideologische en 

culturele houding van veel vroege christenen op een dergelijke manier 

                                                           
41  Zie hierover ook Elsner (1998) pp. 15-23. 
42  Zie hierover ook Kitzinger (1984). Stockstad (1988) p. 17 verwoordde de ontwikkelingen 

treffend als volgt: ‘Late Antique art was abstract and expressionistic before it was Christian, 

but artists working for Christians enhanced and consciously developed these tendencies 

until painting, sculpture, and mosaic approached the ideal described by Plotinus- “an 

appropriate receptacle (…) seeming like a mirror to catch an image of [ the soul]”.’  
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gekarakteriseerd worden. Ten opzichte van en ook binnen het corpus van 

afbeeldingen van de god Eros moet een vergelijkbare vermenging in 

combinatie met eenzelfde dualiteit bestaan hebben. 

De genoemde tweeledigheid in tegenstelling tot revolutionaire 

veranderingen op het individuele niveau zou ook de dualiteit binnen het 

corpus van verzameld en besteld werk van prominente christenen zoals Junius 

Bassus kunnen verklaren. Echter, deze verklaring kan op haar beurt en 

tegelijkertijd de idee van een ‘nieuwe’ en een ‘oude’ wereld versterken, zij het 

dat de oude wereld nog niet vergaan was. Daarvoor in de plaats zou zij een 

merkwaardige tegenstelling bewerkstelligen binnen de samenleving en binnen 

mensen en menselijk gedrag. Gombrichs uitspraak ‘The picture no longer 

existed as a beautiful thing in its own right’ werd al gepareerd door de 

verwerping van de idee van een nieuwe wereld die de oude wereld omver 

wierp.43 Daarnaast spreekt de nuancering van de dualiteit in mens en 

maatschappij ten gunste van vanzelfsprekendheid de passage ook tegen. Zoals 

ook benadrukt door Elsner bestond binnen de heidense ideologie het beeld 

ook niet alleen maar als een ‘picture in its own right’.44 Kunst omdat ze mooi 

is en status uitstraalt en heidense motieven omdat ze geliefd en traditioneel 

waren - anders dan een gestileerde tekentaal of tekentaal die bij gelegenheden, 

hoopvolle verwachtingen en overtuigingen past - bestonden al en hielden niet 

op te bestaan. ‘Kunst’ en ‘tekentaal’ zijn dus in voorkomende gevallen twee 

verschillende dingen. Tuinen en villa’s, ook van christelijke opdrachtgevers, 

zijn bevolkt geweest met beelden van goden, saters, putti en Hermessen, zij 

het in een steeds meer gereduceerd formaat en in een veranderende stijl.45 

Traditioneel articuleerde deze beeldenwereld het huis en de positie, status en 

identiteit van zijn bewoners en bezoekers en droeg zij op die manier vaak ook 

betekenissen.46 Cameeën, edelstenen en andere kostbaarheden konden zowel 

om hun traditionele (magische) plaats in de Romeinse wereld als om hun 

schoonheid rekenen op een onverminderde belangstelling.47 De heidense 

                                                           
43  Gombrich (1989) p. 91. 
44  Elsner (1995), (1998) pp. 15-23 en (2007) pp. 1-26. 
45  Hannestad (1999) pp. 193-194 en Krug (2007) pp. 132-136. 
46  Elsner (1998) pp. 44-50. 
47  Zie ook § I.2.4. Het is aannemelijk dat de veronderstelde magische eigenschappen van 

cameeën en edelstenen ook vaak interessant gevonden werden in een christelijke context. 
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tekentaal op vroegchristelijke artefacten zoals de sarcofagen bevindt zich ook 

op meerdere gebieden. Zij heeft een bedoelde esthetische en traditionele 

waarde, maar roept ook de vraag op naar haar betekenis. Een dergelijke 

betekenis kan een verchristelijkte zijn, maar - zoals hiervoor al naar voren 

gebracht - dit is onbewijsbaar en er is bovendien een kloof tussen de 

bedoeling van de opdrachtgever en de perceptie van de beschouwer. Het is 

tenslotte mogelijk dat, zoals hiervoor al genoemd, traditionele antieke 

motieven bij gelegenheden zoals de dood, niet migreerden maar als 

vanzelfsprekend in hun oude betekenis in een dergelijke context 

thuishoorden. 

 

Continuïteit, traditie en vanzelfsprekendheid versus hypothetische 

ontwikkelingen in betekenissen 

 

De werking van een tekentaal in de vorm van representaties en symbolen kan 

slechts verwacht worden als de wereld van de vormen gezien wordt als 

betekenisvol en als de betekenissen van de vormen op hun beurt de realiteit 

tot een zinnig geheel maken. Tussen groepen mensen, tussen volkeren en in 

verschillende omstandigheden kunnen de betekenisgevingen niet anders dan 

variëren. Ze horen bij het heersend logisch wereldbeeld van die groepen en 

zijn eenheidscheppend binnen die groepen of ten aanzien van groepen. Maar 

hoe is dit te begrijpen als de groep nog diffuus is en er nog geen (impliciete) 

afspraken zijn?  

Het is vanzelfsprekend dat men in het christelijke tijdvak representaties 

en symbolen transformeerde. Grabar stelde al dat het in het algemeen, en niet 

alleen wat betreft het vroege christendom, geenszins verwonderlijk is dat men 

zich uitte met de middelen die op dat moment gangbare, begrijpelijke en 

eenvoudigweg gerespecteerde verworvenheden waren.48 De vraag naar de 

                                                                                                                                                                          
De schoonheid en ouderdom van dergelijke zaken moeten echter ook in zichzelf een 

blijvende waardering hebben ondervonden, zonder nadruk op de eventuele krachten en 

betekenissen van de voorwerpen. Abt Suger bijvoorbeeld, in dit geval ter meerdere eer en 

glorie van de christelijke God, waardeerde mooie materialen en oude voorwerpen om hun 

nostalgische aspect, hun schittering, hun transparantie en het vakmanschap waarmee ze 

gemaakt zijn als ornamenta, en niets meer.  
48  Grabar (1968) p. xlvi. 



           De onoverwinnelijke Eros. Materiële cultuur: objecten van de vroege christenen 99 

 

exacte inhoud van de vroegchristelijke symboliek echter, kan in veel gevallen 

niet met stelligheid beantwoord worden. Expliciet op schrift gesteld in relatie 

tot specifieke artefacten is deze immers niet.  

Met behulp van de Bijbel zijn er tal van interpretaties van afbeeldingen 

van Eros in een vroegchristelijke context mogelijk. Deze zijn echter 

grotendeels hypothetisch. De druivenoogstende en wijnmakende eroten 

alsmede de Eros die druiven aanbiedt aan de liggende Jonas kunnen 

bijvoorbeeld met de woorden van Christus uit het Nieuwe Testament 

verklaard worden.49 De verwijzingen naar de wijnstok zijn ook in het Oude 

Testament talrijk. De combinatie van Eros met Jonas kan ook verwijzen naar 

de symboliek achter het vissen. Het Evangelie maakt onomwonden duidelijk 

dat het vissen symbool staat voor het vangen van mensen: ‘Hij zei tegen hen: 

“Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.”’50 De vissende 

eroten in een christelijke context kunnen hiermee verklaard worden. Clemens 

van Alexandrië bevestigde dit symbolische vissen, verwijzend naar het 

Evangeliecitaat. Het vissen herinnerde aan het beroep van Petrus en aan de 

kinderen die uit het water zijn gered.51  

De bovengenoemde interpretaties van Eros worden hier allerminst 

bestreden.52 Om de toepasbaarheid ervan op de individuele afbeeldingen te 

                                                           
49  Marcus 14:25: ‘Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot 

de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ Johannes 15:5: 

‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel 

vrucht dragen.’ Verder: Mattheus 26:29, Lucas 22:18, Johannes 15:1, Johannes 15:4. 
50  Mattheus 4:19. 
51  Clemens van Alexandrië, Paedagogos, III, xi. 
52  Er wordt hier ook niet gepretendeerd dat de kanttekeningen die hier gemaakt worden uniek 

zijn. Door de insteek van dit onderzoek echter, staan hier de reserves echter wel voorop. 

Zie over de verchristelijkte Eros Messerer (1962), Kunstmann (1964), over Eros en Psyche 

Cavicchioli (2002). Zie over de verchristelijking van het erfgoed de gedegen werken van 

Engemann (1973 en 1997). Een belangrijk verschil van voorliggend onderzoek met 

genoemde publicaties is dat de directe onderlinge afhankelijkheid tussen het woord en het 

beeld hier niet erkend wordt. De relatie en overeenkomsten tussen beide worden hier 

beschouwd als symptomatisch voor de heersende mentaliteit en ik sluit me wat deze insteek 

betreft, graag aan bij Elsner (1995, 1998 en 2007). Ook Gerke (1940 en 1967), Murray 

(1981), Zanker (2004) pp. 247-266 zijn sleutelpublicaties op dit gebied. Grabar (1967 en 

1968) leverde een zeer waardevolle bijdrage aan het veld. Hij introduceerde een sterke 

nadruk op de vroegchristelijke beeldenwereld als taal die samenhangende groepen deelden. 
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toetsen zou echter een verregaande identificatie met de vroege christen en een 

voorstelling van zijn wereld noodzakelijk zijn. Al was dit een reële wens, dan 

zouden we ons nog steeds niet in de diverse individuen kunnen verplaatsen. 

‘De vroege christen’ bestond immers niet, net zo min als er sprake kan zijn 

van ‘de hedendaagse gelovige’. Het moge bovendien duidelijk zijn dat naast de 

groep waartoe het individu behoort, het ook dit individu zelf is dat een 

betekenis geeft aan het motief. Al hechtte een opdrachtgever inderdaad een 

verchristelijkte betekenis aan een door hem besteld kunstwerk, zag de 

toeschouwer dan hetzelfde als de opdrachtgever en zo ja, was dat dan per se 

de bedoeling?53 Sommigen hebben uit deze diffuusheid het bestaan van een 

‘geheimtaal’ vanwege de vervolgingen afgeleid. Dit is echter niet aannemelijk. 

Een eventuele christelijke boodschap in gecodeerde vorm is verdedigbaar, 

maar de gedifferentieerdheid binnen de vroegchristelijke beweging en het 

ontbreken van een overkoepelend orgaan, dat hierbij op theologisch gebied 

zou kunnen adviseren, weerspreekt een complete geheimtaal. Bovendien 

werden christenen niet onophoudelijk vervolgd54 en het is maar de vraag in 

hoeverre er in tijden van vervolging gelegenheid was dergelijke afspraken te 

maken en kunstvoorwerpen te bestellen. Ook is er geen overgang aan te 

wijzen van een ‘illegale’ naar een ‘legale’ kunst.  

Ondanks zijn onmacht is de (kunst)historicus met zijn kennis van ‘hoe 

het verder ging’ ook in het voordeel en is juist de ‘nietszeggendheid’ van dit, 

wat betreft verklarende literatuur, ‘bronloze’ tijdperk binnen de doelen van dit 

onderzoek bij uitstek interessant. Wanneer hij erkent dat veel details alleen 

door een onmogelijke vereenzelviging kunnen worden begrepen, doet hij met 

zijn onvermogen het verleden anders dan vanuit een hedendaags perspectief 

te benaderen, de geschiedschrijving juist recht. Hij vindt patronen en heeft, 

‘achteraf gezien’, voldoende stof om naast diversiteit ook overeenstemming te 

                                                                                                                                                                          
De insteek van Struthers bij haar analyse van het beeldprogramma van de sarcofaag van 

Junius Bassus verdient bijzondere aandacht door de manier waarop zij het object en zijn 

context steeds weer voorop plaats ten nadele van ‘de lijn der verwachting’. Hetzelfde kan 

gezegd worden van Shelton (1981) en Tronzo (1986). 
53  Ik sluit me hierin aan bij Cutler (1999) die deze verschillen en de veranderlijkheid van 

betekenissen benadrukte. Het waren juist deze aspecten die de bruikbaarheid van het 

erfgoed in veranderende contexten verhoogden. 
54  P. Brown (1995) pp. 29-54. 
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herkennen. Daartoe moet en kan hij, anders dan naar een voorbije betekenis 

van een individueel object, zoeken naar dat wat hij dan wél kan herkennen.55 

In het licht van de begrippen ‘continuïteit’, ‘traditie’ en ‘vanzelfsprekendheid’ 

is de bestudering van de vroegchristelijke periode daarom cruciaal. Deze 

begrippen hebben een geldigheid die universeel is en overstijgen de 

hypothetische ontwikkeling in betekenisgeving zoals deze, in de lijn der 

verwachting en voortbordurend op de literaire tendensen, te construeren valt. 

Het is juist deze vroege periode, waarin de gelijktijdige literatuur weinig 

verklaart en waarin veel motieven wellicht helemaal niet migreren, maar 

gewoon in hun traditionele context gebruikt blijven worden, die bij uitstek 

geschikt is om het organische van de ontwikkelingen in de Eros-beeldtraditie 

te bekrachtigen. Deze organische kwaliteit, gevoed door de genoemde 

eigenaardigheden van de mythologie en van de Erosfiguur en zijn context en 

functioneren, vond bovendien een vruchtbare grond in het steeds explicieter 

wordende universalisme in het christelijke denken.  

                                                           
55  Dit gegeven is mooi verwoord door Demyttenaere (1995) pp. 11-15. 
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§ I.2.2 Eros en het vroegchristelijke milieu 

 

Zoals hiervoor naar voren gebracht, is het voortleven van het antieke erfgoed 

op artefacten gedurende de eerste eeuwen van het christendom binnen deze 

studie niet sluitend interpreteerbaar. Belangrijk is dit voortleven hier echter 

wel. 

Het vroegchristelijke voortleven van de antieke Eros is onderdeel van 

en onlosmakelijk verbonden met de wording van de christelijke praktijk. Dit 

wordingsproces, alsmede het ontstaan van een bijpassende beeldenwereld 

daarbinnen, laten daarom bij uitstek zien dat de idee van het ex nihilo geboren 

worden van culturele en ideologische verschijnselen een illusie is. Een reeks 

fusies - die in deze vroege periode in het geheel niet gestabiliseerd waren - van 

nieuwe met al bestaande elementen, in combinatie met een vredig samen 

bestaan van het oude en het nieuwe, is een betere typering. Zoals al bleek, kan 

wellicht ook de ideologische en culturele houding van veel vroege christenen 

op een dergelijke manier gekarakteriseerd worden. In en ten opzichte van de 

god Eros kan een vergelijkbare vermenging in combinatie met eenzelfde 

dualiteit vermoed worden. Daarbij is het belangrijk niet alleen de 

‘verchristelijking van de Romeinse wereld’ voor ogen te hebben, maar ook - 

om met Krautheimer te spreken - de ‘Romanisering’ van het wordende 

christendom.56 Het was immers de Romeinse wereld in al haar diversiteit zelf 

die zich herformuleerde en herinterpreteerde, geen lichaamsvreemde kracht 

van buitenaf.57 Bovendien: incorporatie, herformulering vanuit de bestaande 

cultuur, herkenbaarheid en universaliteit zijn boven eliminatie, 

andersoortigheid en starheid immer een christelijke succesformule gebleken. 

De vraag naar een hypothetische bewuste verchristelijking van Eros 

brengt de opdrachtgevers uit wier invloedssfeer deze beelden van de liefde 

zijn overgebleven, in beeld. Op welke manier waren ze een christen en hoe 

vulden ze dit ten aanzien van de door hen bestelde heidense afbeeldingen in? 

Het is daarnaast ook niet uit te maken tot op welke hoogte de opdrachtgever, 
                                                           

56  Krautheimer (1980) pp. 33-58, hoofdstuk 2: The Christianization of Rome and the 

Romanization of Christianity. 
57  Elsner (1998) verwoordde dit op pp. 2-3 als volgt: ‘These transformations were not 

imposed upon the Roman World but were created by it and within it.’ 
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náást zijn klaarblijkelijke interesse in het christelijke geloof, niet ook 

bijvoorbeeld door opvoeding en gewoonte, traditie, pure kunstminnendheid 

of door de neiging tot vertoon van eruditie, behoefte had aan heidens 

beeldmateriaal.  

Wat betreft de antieke goden als handelende entiteiten bij bijvoorbeeld 

een voorspoedige geboorte of een goede oogst, is het niet onwaarschijnlijk dat 

deze náást het woord van Christus voor sommige christenen nog immer 

zinnige realiteiten waren. Hetzelfde kan gezegd worden van magische 

amuletten. Amuletten met Amor en Psyche zouden eventueel gedragen 

kunnen zijn tegen de kwelling van de liefde en die met Eros en Aphrodite ter 

stimulering van de liefde.58 Het is nauwelijks voorstelbaar dat bij het 

aanbreken van het christendom de hoop op traditionele toverkracht van 

voorwerpen en goden bij de alledaagse menselijke noden gemakkelijk 

transformeerde tot een eenduidig vertrouwen in de onzichtbare God. Dat een 

en ander gecombineerd werd, zowel in het denken van de vroege christenen 

als op daadwerkelijke artefacten ligt voor de hand. 59 Zo wordt de antieke Eros 

onder meer aangetroffen op een amulet waarbij hij onder de goede herder 

geplaatst is. Op de achterzijde van het amulet bevinden zich Hekate en 

Anubis (afb. 56). Wellicht is het mogelijk Eros hier in een christelijke zin te 

duiden, maar een complete verchristelijking van het geheel is door het 

ontbreken van een aantoonbaar eenduidig publiek niet te staven. Het is zeer 

wel mogelijk dat een dergelijk amulet begrepen moet worden als syncretisch.60 

 

Vroegchristelijke artefacten laten zich, net als het onderwerp van dit 

onderzoek, alleen breed definiëren. Voor de volgelingen van Christus, niet 

alleen als individuen, maar ook in de vorm van een groter geheel gold 

hetzelfde. De oorspronkelijke interne diversiteit die spreekt uit de Handelingen 

der Apostelen, maakte pas in een eeuwendurend proces langzaamaan plaats voor 

een gecommuniceerde eenheid.  

Verschillende leiders trokken aanvankelijk naar verschillende regio’s en 

hun bekeerlingen hadden verschillende achtergronden. De boodschap van 

                                                           
58  Jahn (1851) p. 153 en Bonner (1950) afb. 161 en 76 en pp. 43, 115, 118, 120 en 121. Zie 

voor een zeer uitgebreide analyse van amuletten met daarop Eros Michel (2004).  
59  P. Brown (1996) pp. 76-77. 
60  Zie voor dit amulet Michel (2004) pp. 114-117 en afb. 91.1. 
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Christus formuleerde zich in steeds meer delen van het Romeinse rijk, alle met 

hun locale talen en identiteiten. De gevarieerdheid in opvattingen die daardoor 

leefde moge duidelijk zijn. Deze blijkt ook uit de Brieven van Paulus waarin hij 

meer dan eens zijn standpunten heeft moeten verdedigen naar aanleiding van 

kennelijke discussies omtrent geloofszaken en identiteitsvorming. In zijn brief 

aan de Galaten komt er een onenigheid tussen de joodse en de niet-joodse 

christenen naar voren omtrent de besnijdenis. Het compromis dat Paulus 

sloot, kan worden gezien als één van de eerste stappen in de richting van een 

religieuze groepering die zowel zijn wortels in de joodse als in de heidense 

tradities respecteert. Tegelijkertijd maakt de brief duidelijk dat van een 

overkoepelend orgaan of van een hiërarchisch apparaat dat eenheid zou 

kunnen brengen in het nieuwe geloof en in de gebruiken binnen de groep nog 

geen sprake was. 

Na het jaar 70 werd het woord van Christus doorgegeven door tweede-

generatie-christenen. De wijze waarop zij dit deden en ook hun publiek 

vertoonden eveneens een grote interne variëteit en manifesteerde zich de 

boodschap van Christus in verschillende stromingen zoals het Joodse, 

Paulinische, Johanninische, Marcionitische en gnostische christendom. Ieder 

van deze afzonderlijke christelijke sekten had eigen opvattingen over de 

gebruiken en de zwaartepunten binnen de nieuwe overtuiging, afhankelijk van 

de leider en van de bekeerlingen, hun omgevingen en achtergronden. De 

periode van zending en verspreiding in de eerste twee eeuwen moet daarom 

gekarakteriseerd worden als een periode van groeiende diversiteit.  

Pas aan het einde van de tweede eeuw ontstond er een langzame 

tendens naar meer eenheid. Verschillende groeperingen vonden 

compromissen, andere werden verketterd. Stromingen die dit bestreden 

werden geëlimineerd. In de strijd tegen heterodoxie ontstond er steeds meer 

literatuur waarin één en ander gedefinieerd werd. De apostolische 

geloofsbelijdenis ontstond en de canon werd aanvaard. Een belangrijk punt in 

de tweede-eeuwse literatuur was ook de erkenning van het apostolische 

karakter van de kerk en het vastleggen van een directe lijn van opvolging door 

de bisschoppen die hiermee een stevige claim op autoriteit verkregen. Vanuit 

deze gegevens kon de kerk haar hiërarchie opbouwen en haar eenheid 

versterken. 
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De derde-eeuwse spanningen zoals de vervolgingen onder Decius (249-

251), weerhielden de kerk er niet van te groeien. De inhoud van het geloof 

groeide ook nog steeds en had nog geen vaste vorm aangenomen. De vierde 

eeuw, hoogtepunt van de kerk in wording, bracht het Edict van Milaan (313), 

het verbod op de heidense cultussen door Theodosius I (391-392) en de grote 

concilies van Nicea (325) en Constantinopel (381). Hiermee kwam 

duidelijkheid, een belangrijke voorwaarde voor eenheid. Van zaken als 

richtlijnen met betrekking tot het gebruik van kunst om het instructieve aspect 

ervan, was echter nog geen sprake.61 Regels omtrent relatieve futiliteiten als 

individuele kunstopdrachten, of middelen om deze regels te communiceren 

waren evenmin al aan de orde. Een antwoord op de vraag of en, zo ja, hoe, 

lieden als Junius Bassus bij hun artistieke opdrachten heidense motieven 

zouden mogen verlangen gaf het allerminst. 

Kortom, de tendens naar uniformiteit en hiërarchie binnen de kerk was 

een geleidelijk proces en kan deels opgevat worden als een fusie van de 

nieuwe ideeën met de culturele bagage van haar volgelingen. De nagestreefde 

uniformiteit betrof bovendien natuurlijk in eerste instantie het geloof zelf en 

niet zijn beeldtaal. De perceptie van het christelijke en het niet-christelijke van 

de vroege christenen stond in nauwe samenhang met hun persoonlijke 

achterlanden. Enerzijds zal de achtergrond van de gelovige de manier waarop 

hij het christelijke denken beleefde, hebben beïnvloed en zullen tegelijkertijd 

de nieuwe gezichtspunten zijn kijk op het oude cultuurgoed hebben 

veranderd. Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam, konden voor hem 

oudere elementen bovendien in hun oorspronkelijke vorm en betekenis, 

inhoudelijk of om esthetische redenen als vanzelfsprekend blijven bestaan. 

Daarnaast is het, afgezien van de vraag tot welk type christen een 

opdrachtgever van een vroegchristelijk kunstwerk behoorde, ook een 

belangrijke vraag in hoeverre hij tegelijkertijd ook een niet-christen was. 

Zoals gezegd was het vroege christendom pluriform en wordt het 

bestaan van zeer bevlogen vroege christenen hier niet ontkend. De 

opdrachtgevers van kunstobjecten konden echter waarschijnlijk in de meer 

religieus gematigde kringen gevonden worden. Nog voor de regerende 

bovenlaag zich bekeerde, vonden de rijken zonder politieke functies en 

                                                           
61  Zie in dit verband ook P. Brown en Wood (1999), resp. pp. 13-34 en pp. 35-46.  
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invloed in de nieuwe christelijke beweging een gemeenschap waarbinnen hun 

in verhouding matige rijkdom en aanzien betekenisvol konden zijn. Zij 

konden zich nu zichtbaar en belangrijk maken voor de grote groep die zich 

door de verlossingsleer voor állen, ongeacht rang of stand, aangesproken 

voelde. Door zorg voor bijvoorbeeld de armen, en door een deugdzaam 

christen te zijn en zo een voorbeeldfunctie aan te nemen, kon hun invloed 

groeien.62 Deze nieuwe christenen hoefden hun oude geloof en gewoonten 

niet zonder meer te laten varen. De relatieve openheid en tolerantie op het 

maatschappelijk niveau van het Romeinse rijk als smeltkroes van 

overtuigingen kon, zoals gezegd, ook binnen de individuele inwoner bestaan. 

Het hierboven beschreven type bekeerling zal zich vrij hebben gevoeld om 

zich die maatschappelijke en religieuze elementen toe te eigenen die in zijn 

omstandigheden de meest voordelige waren. Naast een aantal mogelijke 

andere oorzaken moet vervolgens ook Constantijns besef dat het bloedbad, 

dat Diocletianus (284-305) in de naam van de eenheid had aangericht, alleen 

maar meer onrust had veroorzaakt, een reden geweest zijn om zijn autoriteit 

niet aan een heidense, maar aan de christelijke Godheid te ontlenen en deze 

zijn successen toe te schrijven. Het Romeinse rijk was immers toe aan 

transformatie.63 Hoewel Constantijn zich in veel gevallen oprecht toonde in 

zijn religiositeit en er zelfs voor zorgde dat er in een werkelijk orthodoxe visie 

omtrent de inhoudelijke aspecten van het geloof voorzien werd, is de 

volledigheid van ook zijn christen-zijn in nevelen gehuld.64 Zijn doopsel vond 

volgens Eusebius pas kort voor zijn sterven plaats.65 Ook Junius Bassus is 

hoogstwaarschijnlijk op zijn sterfbed gedoopt.66 Bij een nieuwe christen kan 

niet ervan worden uitgegaan, dat hij alle elementen uit de oude cultus waarmee 

hij opgroeide, vergeten was of dat hij deze alle als een onlogische tegenstelling 

ervoer. Ook is het niet absoluut noodzakelijk dat hij moeite deed beide 

overtuigingen in zijn denken consequent en ten volle te verenigen. 

Waarschijnlijker is dat beide stromingen, naast een mogelijke gedeeltelijke 

                                                           
62  P. Brown (1985/1987) pp. 201-215, P. Brown (1996) pp. 54-92, Rebenich (2001) pp. 27-35.  
63  Elsner (1998) p. 3. 
64  Girardet (2007) pp. 232-242, Fox (1986) pp. 582-649, Clauss (2007) pp. 39-48, Henig 

(2007) pp. 85-94. 
65  Eusebius, Vita Constantini, 4.62.4.  
66  Struthers (1990) p. 4. 
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vermenging met elkaar, in vrede in deze ene persoon naast elkaar bestonden. 

Alles spreekt voor een mentaliteit in zowel het laat-Romeinse leven als in het 

vroege christendom, een bijzonder soort tolerantie binnen hun beider 

diversiteit, waarin verschillende ideeën naast elkaar konden bestaan en 

waardoor een langzame transformatie mogelijk was. Deze mentaliteit straalde 

niet alleen af op het individu, maar ook op het kunstvoorwerp. 

 

Zoals aan het begin van deze paragraaf gezegd, zijn de manifestaties van 

antieke motieven in een vroegchristelijke context voor dit onderzoek 

belangrijk, maar niet sluitend interpreteerbaar. Deze leveren meer vragen op 

dan antwoorden. Van de betrokken opdrachtgevers kan geen steile 

‘rechtlijnigheid’ verwacht worden. Daarnaast is het in het geval van 

ingeburgerde motieven zoals de heidense, vrijwel niet mogelijk met zekerheid 

af te leiden welke interpretaties nu eigenlijk door de opdrachtgever bedoeld en 

door de beschouwer ervaren werden.67  

In de literatuur daarentegen kan op sommige plaatsen wél gesproken 

worden van een min of meer verchristelijkte Eros. Zo werd de heidense Eros 

in het gnostische geschrift over het ontstaan van de wereld uit Nag Hammadi 

een rol in het scheppingsverhaal toegekend.68 De gnostische opvatting van 

Eros en zijn rol in de vervollediging van Genesis is echter een heel specifieke. 

Zij draagt geen ‘heersend beeld’ van de god der liefde, van de kracht(en) die 

de wereld schiepen, of van enige andere brede afspraak over de inhoud van 

het geloof en het gebruik van het erfgoed daarin uit. De gnostische Eros is 

daarom illustratief voor het pluriforme karakter van het christendom van de 

eerste eeuwen van onze jaartelling. Voorts getuigt de gnostische leer van de 

incorporatie van antiek en ander ideologisch erfgoed in een christelijk 

                                                           
67  Zo kan immers bijvoorbeeld ook de Sol Invictus zowel op heidense als joodse en christelijke 

manieren opgevat worden. Het hangt er eenvoudigweg vanaf wie de toeschouwer is.  
68  Zie voor een inleiding en een Engelse vertaling van de tekst Bethge en Wintermute (1977) 

pp. 161-197. Zie voor verdere informatie over deze tekst ook Klauck (2002) pp. 59-63. Zie 

voor gnosis en het christendom bijvoorbeeld Grant (1959) pp. 151-181, Leibbrand (1972) 

pp. 468-494, Armstrong (1992) pp. 33-54. Zie over de gnostische Eros ook Tardieux 

(1974) pp. 142-214, Edwards (1991) pp. 25-40 en (1992) pp. 459-474, Cox Miller (1992) pp. 

223-238. 
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georiënteerde visie. Veel van de amuletten, waarop zowel christelijke als niet 

christelijke elementen gecombineerd zijn, zijn daarom ook in verband 

gebracht met de gnostische traditie. Toch is het vaak niet mogelijk dergelijke 

amuletten met één bepaalde geloofsgroep in verband te brengen en is het 

immer weer de toeschouwer die de betekenis geeft aan het geheel.69  

 

Behalve dat niemand weet wat de opdrachtgever beoogde en hoe de 

toeschouwer dit interpreteerde en dat het wellicht wat vroeg was voor een 

directe en maatschappijbrede relatie tussen het woord en het beeld, leent het 

woord zich nauwelijks voor een specifieke beïnvloeding van traditionele 

tekentaal. De betekenis van een tekentaal hangt, zoals in de voorgaande 

paragraaf naar voren gebracht, immers samen met gewoonten en tradities 

binnen groepen en laat zich daarom niet stante pede de wet voorschrijven 

door literatuur of religie. Indien een dergelijk proces inzet, voltrekt het zich 

langzaam en vaak in tegengestelde richting.  

Er kan nauwelijks méér geconcludeerd worden dan dat de thans nog 

bekende vroegchristelijke uitingen zich, zowel in woord als in beeld, 

bedienden van heidense elementen. Wanneer de heidense motieven in een 

christelijke context bovendien in onveranderde samenhangen naar voren 

treden, zoals in de funeraire samenhang, dan bepaalde niemand anders dan de 

opdrachtgever en de toeschouwer hun betekenissen. Deze betekenissen 

hoeven niet met elkaar overeen te komen.  

Wat overblijft is dan weinig. Het bronnenmateriaal zelf lijkt alleen te 

willen prijsgeven waar het vandaan kwam en waar het naartoe ging, maar niet 

waar het in de onderhavige periode stond. Motieven uit deze vroege eeuwen 

kunnen daarom vaak niet anders dan vanuit het verleden of vanuit 

toekomstige eeuwen verklaard worden. Dit blijft in hoge mate speculatief. Wat 

blijft is de brede context van het materiaal. 

 

                                                           
69  Michel (2004) pp. 19 en 113-117. 
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§ I.2.3 Gelegenheidssymboliek 

 

Het oudste overgebleven traktaat met betrekking tot een christelijke tekentaal 

dateert uit omstreeks 180 en is van de hand van Clemens van Alexandrië. Het 

betreft in dit traktaat emblemen op zegelringen voor christenen, traditionele 

en functionele, van origine wellicht ook magische en kennelijk onmisbare 

voorwerpen die verbonden moesten worden met de nieuwe ideologie. 

Clemens suggereerde hiervoor neutrale voorstellingen, zoals een duif, een vis, 

een schip of een lier. ‘Idolen’ raadde hij ten zeerste af, evenals wapens en 

drinkglazen.70  

De door Clemens voorgestelde motieven verschenen vanaf de derde 

eeuw in de christelijke grafkunst. Deze voorstellingen zijn meestal 

gecombineerd met decoratieve of wellicht juist betekenisvolle motieven die al 

lang in een funeraire context in omloop waren, maar die ook symbolisch in 

een christelijke zin geduid zouden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de 

orant. Ook eroten, druivenranken en bladmotieven kunnen, ongeacht een 

veranderde context, ongewijzigd blijven verwijzen naar een zoete en eeuwige 

slaap of, zoals gezegd, een paradijselijk leven in het hiernamaals en kunnen 

goed aansluiten bij het eschatologisch karakter van het vroege christendom. 

Hieruit voortkomend zullen de eroten die als genii de naamstabula of het 

portret van de overledene dragen en zo symbolisch verwijzen naar hun rol als 

begeleiders naar het paradijs, de vroege christenen ook geen onlogisch beeld 

geschenen hebben.71 In de grafkunst van na het edict van Milaan treft men 

naast dit traditionele symbolische repertoire ook meer expliciete 

voorstellingen aan, zoals scènes uit het Nieuwe Testament.  

Aangaande de geërfde heidense symbolische motieven is hierboven al 

betwijfeld dat zij altijd in een christelijke zin moeten worden geduid, als zij in 

een christelijke context voorkomen. De idee van continuïteit is minstens even 

belangrijk. Clemens van Alexandrië raadde bovendien eenvoudigweg ‘neutrale’ 

emblemen voor zegelringen aan en verbond daaraan zelf niet expliciet een 

verchristelijkte betekenis. Wellicht moet er daarom eerder gedacht worden aan 

                                                           
70  Clemens van Alexandrië, Paedagogus III, xi.  
71  Deichmann (1967) band 1, taf. 158 en p. 411. 
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‘gepaste’ emblemen, zonder overmatig heidense lading. Deze ‘gepastheid’ 

strekt zich ook uit naar de genoemde funeraire motieven. De bovengenoemde 

symbolen zijn uitstekend op hun plaats in de christelijke grafkunst en 

sommige ervan ook in een huwelijkse context; niet alleen omdat ze eventueel 

in christelijke zin uitgelegd zouden kunnen worden, maar vooral omdat ze 

door hun redelijk neutrale inhoud en door hun lange traditie losstaan of 

losgeweekt zijn van ieder ideologisch milieu. Ze passen bij de gelegenheid, 

ongeacht de religieuze overtuiging van de overledene of jonggehuwde. 

Waarom zou een christen geen gebruik maken van gelegenheidssymboliek?72  

Deze vrijheid, het onbeschroomd en onbevangen gebruiken en 

interpreteren van de god Eros zal één van de fundamentele beginselen blijken 

van het bestaan van een Eros-beeldtraditie gedurende de gehele 

Middeleeuwen. De godheid kan in steeds verschillende hoedanigheden deel 

uitmaken van traditionele ‘jargons’ die passen bij bepaalde gelegenheden. 

Daarbij staan het gebruik en de betekenis van de godheid los van iedere 

ideologie of ‘mode’ en het huwelijk en de dood zijn bij uitstek gelegenheden 

die bij hem aanhaken. Hij was per traditie een ingeburgerd symbool voor 

onder meer de liefde tussen man en vrouw en voor een liefde die boven de 

dood uitgaat. Een eventuele veranderde context maakt hem niet minder 

passend, wel minder beladen. Zijn directe inhoud hoefde daarom niet van 

betekenis te worden ontdaan of met de nieuwste ideologische inzichten in 

overeenstemming te worden gebracht. Dat de laatste literaire mode geen wet 

was, komt eveneens naar voren in de Cynegetica, een vroeg derde-eeuwse 

gedicht over de jacht van de hand van Pseudo-Oppianus. 

 

Pseudo-Oppianus’ Cynegetica 

 

De inhoud van de god Eros en de mate van macht die hem wordt toegestaan 

zijn vaak afhankelijk van de gelegenheid. Algemene gelijktijdige interpretaties 

van de pijlschietende godheid spelen daarbij geen rol. Zo blijkt in de context 

van de Cynegetica, een gedicht over de jacht dat losstaat van iedere ideologie, 

Eros’ oudst bekende machtspositie de meest bruikbare en meest gepaste, 

                                                           
72  Dit gegeven is benadrukt door P. Brown (1981) pp. 23-49 en door Engemann (2007) pp. 

281-291. 
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ondanks het stekelige kind dat hij, blijkens § I.1.1, in de mythologische 

literatuur uit dezelfde periode heette te zijn geworden. Dit gegeven laat zien 

dat het in kaart brengen van ontwikkelingslijnen in betekenisgeving en het 

volgens de lijn der verwachting vullen van eventuele leemtes hierin niet altijd 

juist is. In veel gevallen is de gelegenheid waarbij hij ingezet wordt en niet de 

laatste mode doorslaggevend voor wat hij representeert. 

  

De Cynegetica staat op naam van de Syrische Pseudo-Oppianus (hierna 

Oppianus genoemd) en is opgedragen aan Caracalla.73 Het is een in 

hexameters geschreven didactisch gedicht over de verschillende technieken 

van het jagen met honden. In vier delen behandelt de auteur de verschillende 

prooidieren met hun eigenaardigheden, de verschillende attributen, honden en 

paarden die bij de jacht op genoemde dieren van nut zijn, alsmede de meest 

geschikte kleding om tijdens de jacht te dragen. De verhandeling is verfraaid 

met mythologische thema's, misschien ter verlichting van het sterk prozaïsche 

karakter van de tekst en ter tentoonspreiding van de kennis van de auteur op 

dit gebied.74  

Deze Cynegetica is overgeleverd in achttien handschriften, waarvan er 

drie zijn geïllustreerd. Het oudste van deze drie handschriften, codex Marcianus 

graecus 497, thans in Venetië, dateert uit het midden van de elfde eeuw. De 

codex is gedecoreerd met 167 miniaturen en is het enige overgeleverde 

Byzantijnse exemplaar van de Cynegetica. Een vijftiende- of zestiende-eeuwse 

Italiaanse kopie naar de Venetiaanse codex (Parijs, BNF, ms. gr. 2736) bevindt 

                                                           
73  In de eerste vier verzen van het eerste deel van zijn vier delen tellende gedicht draagt Pseudo-

Oppianus zijn werk op aan keizer Antoninus, beter bekend als Caracalla, en aan Artemis. Hij 

bood het werk wellicht bij de gelegenheid van diens bezoek gezamenlijk met zijn moeder Julia 

Domna aan Antiochië in 216, enkele jaren na de dood van haar echtgenoot Septimius Severus, 

aan Caracalla aan. Zie hierover Spatharakis (2004) pp. 2-3. Men is het erover eens dat de 

Cynegetica niet werd geschreven door Oppianus van Sicilië, auteur van de veel beroemdere 

Halieutica, een didactisch gedicht over de techniek van het vissen, dat de auteur opdroeg aan 

Antoninus, keizer Marcus Aurelius. De Cynegetica is van de hand van een uit Syrië afkomstige 

auteur, nu bekend als de Pseudo-Oppianus. Het eerst is dit betoogd door J. G. Schneider 

(1813) in de inleiding van zijn uitgave pp. IX-XVI. Zie hierover Byvanck (1925) pp. 34-36, 

Weitzmann (1951) pp. 123 e.v. en Spatharakis (2004) p. 2.  
74  Volgens Spatharakis (2004) p. 1 is dit geen ongebruikelijke praktijk binnen dit type 

verhandelingen in de Grieks-Romeinse wereld. 
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zich in de Bibliothèque Nationale in Parijs. Het ms. Parijs, BNF, ms. gr. 2737 

is een kopie naar deze laatste en is in 1554 geschreven door Ange Vergece 

(Aggelos Bergikios).75  

Het decoratieprogramma in het handschrift in Venetië is niet 

ontsproten aan de geest van de Byzantijnse illuminator. Iohannis Spatharakis 

maakte aannemelijk dat het Venetiaanse exemplaar een (indirecte) kopie is 

naar een laatantieke Cynegetica. Spatharakis wijst op een grote hoeveelheid 

iconografische en stilistische overeenkomsten tussen de miniaturen in de 

Venetiaanse codex enerzijds en overeenkomstige scènes in een keur aan media 

uit de late Oudheid anderzijds. Hoewel Byzantijnse kunst vanzelfsprekend 

veel overeenkomsten vertoont met de antieke beeld- en vormentaal, kwamen 

details als de opgeschorte tunieken en golvende schaduwen van de figuren in 

de midden-Byzantijnse periode vrijwel niet voor. Spatharakis wijst er 

bovendien op dat jachtscènes in de late oudheid wijdverbreider waren dan 

ooit ervoor en erna. Door de grote overeenkomsten tussen de Byzantijnse 

miniaturen en de mozaïeken in bijvoorbeeld de Constantijnse villa in 

Antiochië komt hij tot een datering van het prototype van de Venetiaanse 

codex in de vroege vierde eeuw.76  

De genoemde populariteit van jachtscènes past echter ook in de vroege 

derde eeuw. De ‘papyrusstijl’ die Weitzmann aanwees in het arrangement van 

teksten en beelden en in het ontbreken van randen en achtergronden zou er 

bovendien op kunnen wijzen dat het archetype waarop het vierde-eeuwse 

prototype op zijn beurt (indirect) zou zijn terug te voeren, geen codex- maar 

een boekrolvorm had en in dat geval waarschijnlijk derde-eeuws was.77 Dat 

het dit archetype was dat Caracalla kreeg aangeboden is daarom ook niet 

onaannemelijk.78  

                                                           
75  Een goed overzicht van de manuscripten is te vinden in Byvanck (1925). Vergelijk voor de 

dateringen Weitzmann (1951), pp. 93-94 en Lameere (1938) pp. 125-147 die de relatie tussen 

het Venetiaanse en de twee Parijse codices onderzocht. Zie over dit laatste ook Byvanck 

(1925) p. 45. Voor een beargumenteerde datering van het Venetiaanse manuscript zie 

Spatharakis (2004) pp. 193-205.  
76 Spatharakis (2004) pp. 206-212. 
77  Weitzmann (1947) pp. 75. Zie ook Toubert (1990), pp. 355-257. 
78  Spatharakis (2004) pp. 224-231. Zie ook in Spatharakis (2004) p. 4 noot 16: ook in de laat-

Romeinse oudheid waren dieren en jachtscènes geliefde onderwerpen in de kunst. Zie ook 

Byvanck (1925) pp. 24-64 en Weitzmann (1951) p. 94. Zie voor een uitgebreide beschrijving 
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Het overgrote deel van de afbeeldingen in de drie geïllustreerde manuscripten 

heeft direct betrekking op de tekst en toont zaken als het te jagen wild, het 

gereedschap van de jager en de diverse paarden- en hondenrassen die bij de 

jacht te gebruiken zijn. Een tweede, kleinere groep miniaturen is mythologisch 

van aard en sluit aan bij die passages die bedoeld zijn om het poëtische 

karakter van de tekst te verrijken. Het is hier dat het beeld van de god der 

liefde naar voren treedt.  

Oppianus prees de kracht van de god van de liefde. Niet alleen noemde 

hij de liefde almachtig over de aardse wereld, ook de goden van de Olympus 

verkeren in zijn eeuwige greep. De god reikt, volgens de tekst, tot in de 

hoogste sferen, maar ook tot diep onder de aarde. Zelfs de doden sidderen 

nog voor hem. Het licht zoekt volgens Oppianus dekking voor het vuur van 

de godheid en de bliksemschichten van Zeus wijken voor hem.79 De wildste 

beesten worden door hem tot ongekend verlangen gedreven. De vurige pijlen 

en de vurige geest van de god zijn scherp, verterend en gekmakend. Ze 

zouden de geest vernietigen. De verzenging door de adem van Eros is 

bovendien ongeneeslijk.80 

De illustratoren beeldden Eros uit in zijn macht op beide 

realiteitsniveaus. Eros is min of meer afgebeeld als een kleine jongen, die zelfs 

wel wat weg heeft van de Romeinse peuter of vluchtende Amor in de hiervoor 

in § I.1.3 besproken afbeeldingen bij Prudentius. Zijn beschrijving echter, 

maakt zijn macht meteen duidelijk.  

In de eerste miniatuur (op fol. 33r) waarin hij voorkomt, houdt Eros, in 

de Venetiaanse codex herkenbaar aan de inscriptie ‘ό Ερως’, de goden onder 

schot (afb. 58).81 In de tweede miniatuur, op fol. 33v, jaagt een gehoornde 

Eros, wederom te herkennen aan de inscriptie, een aantal dieren de stuipen op 

het lijf (afb. 59).82 De dieren waar hij in deze tweede miniatuur de jacht op 

                                                                                                                                                                          
van de Venetiaanse codex Spatharakis (2004) pp. 8-13. 

79  Oppianus, Cynegetica, II, 410-421. Zie ook Oppianus, Cynegetica, II, 393-409. Latijnse vertaling 

door Schneider ed., resp. pp. 38 en 37.  
80  Oppianus, Cynegetica, II, 422-444. Latijnse vertaling door Schneider ed., pp. 38-39.  
81  Venetië, Cod. Marcianus graecus 497 fol. 33r en Parijs, BNF, ms. gr. 2736 fol. 28v en ms. 

gr. 2737 fol. 29v. 
82  Venetië, Cod. Marcianus graecus 497 fol. 33v en Parijs, BNF, ms. gr. 2736 fol. 28v. De 

goden en dieren in het elfde-eeuwse manuscript lijken deels afgeleid van antieke typen en naar 
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heeft geopend zijn van allerlei soort: in de lucht is een aantal vogels afgebeeld, 

waarvan er sommige niet vliegen, maar staan. Onder de vogels rennen een 

leeuw, een beer, een stier, twee paarden, een hert en twee geiten. Onderin de 

afbeelding zijn twee verstrengelde slangen te zien, wellicht het door Eros 

aangestoken voortplantingsvuur consumerend, misschien ook wel geheel 

verward van schrik door het verschijnen van de liefdesgod.83  

Op fol. 33r (afb. 58) bevindt zich tegenover Eros de godin Athena, 

gekleed in een lange chiton met daarover haar borstkuras en mantel. In haar 

rechterhand houdt ze haar lans vast en haar linkerhand rust op haar schild.84 

Rechts van haar volgt Hermes, die herkenbaar is aan de vleugels aan zijn 

voeten. Hij lijkt te willen vluchten voor de aanvallende liefdesgod.85 Tussen 

Hermes en Athena zijn twee hoofden van goden te zien, de één bebaard en de 

ander gladgeschoren.86 Rechts van Hermes volgt Pan met zijn bokkenpoten 

                                                                                                                                                                          
verschillende voorbeelden gekopieerd. Zie Spatharakis (2004) pp. 101-105, 193-241, 

Weitzmann (1951) pp. 94, 123-130 en Byvanck (1925) pp. 24-64.  
83  De boodschap en strekking van de tekst zijn gevolgd in de miniatuur, maar niet de precieze 

opsomming van de dieren. Spatharakis (2004) merkt op pp. 104-105 op dat de meeste in 

deze miniatuur afgebeelde dieren al in eerdere miniaturen in het Venetiaanse manuscript 

voorkomen. De slangen, de hanen en de staande vogel rechtsboven in de voorstelling zijn 

overgenomen uit willekeurige manuscripten uit de middenbyzantijnse periode, waarvan er 

vele met vogels gesierd zijn. De slangen vergelijkt Spatharakis met de slangen in de Weense 

Dioscurides, zij het dat deze slangen met de koppen in dezelfde richting zijn afgebeeld.  
84  In de versie van Vergece draagt Athena een korte chiton en ontbreekt haar lans. Eros is in 

deze versie voorzien van een blinddoek. In de zestiende eeuw was de blinddoek als attribuut 

van Cupido gemeengoed geworden en had geen enkele betekenis meer. Zie hiervoor Panofsky 

(1962) pp. 86-100. Weitzmann (1951) vergeleek op p. 123 deze Athena in Venetië met het 

type uit de Ilias in de Biblioteca Ambrosiana in Milaan. Ze staat hier in dezelfde houding en 

draagt dezelfde kleding. Een belangrijk verschil is het ontbreken van de staf in deze Ilias. Zie 

Weitzmann (1951) fig. 144.  
85  Weitzmann (1951) vergeleek op p. 123 dit type Hermes met het type Hermes op Romeinse 

sarcofagen. Deze loopt voor de wagen waarop Persephone wordt meegenomen door Pluto, 

zie Weitzmann (1951) fig. 143-146. De hoorntjes op het hoofd van Hermes in het Venetiaanse 

handschrift zijn, volgens hem vermoedelijk een paar door de kopiist onbegrepen vleugeltjes. 

De hoorntjes doen Spatharakis (2004) op p. 103 denken aan de veren die de muzen dragen op 

de Sarcofaag der Muzen in het Metropolitan Museum of Art in New York en die in het 

Museo Torlonia in Rome.  
86  Deze twee goden zouden volgens Spatharakis (2004) p. 102 wellicht resp. Herakles, door 

vergelijking met de Herakles op fol. 24r in de Venetiaanse codex, en Apollo kunnen zijn. 
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en hoorns.87 De vleugels op zijn rug zijn waarschijnlijk het resultaat van een 

misverstand van de kopiist.88 Pan lijkt zich te hebben omgedraaid en kijkt naar 

een vrouw, waarschijnlijk Aphrodite, die naar hem kijkt en haar handen kruist. 

Ze houdt een staf in haar gesluierde linkerhand en onderscheidt zich met 

name door haar nimbus van de rest van de groep. Uit haar voorhoofd lijkt een 

hoorntje te groeien. Wellicht moet dit een diadeem voorstellen, of kopieerde 

de illustrator een diadeem zonder te begrijpen wat het was.89 De groep 

belaagde goden is geplaatst voor een tempel, voorgesteld in de vorm van een 

cella. Boven de cella verschijnt Zeus, voorzien van een gouden kroon die is 

gesierd met parels. Hij werpt juist enkele bliksemschichten en is de enige 

godheid uit de belaagde groep die daadwerkelijk genoemd wordt in de tekst.90 

Naast deze groep goden bevindt zich een scène, voorstellende de macht 

die de liefdesgod heeft over de stervelingen: twee mannen vechten om een 

vrouw. Deze scène wordt niet genoemd in de tekst.91 Een boze man heft net 

                                                                                                                                                                          
De beide figuren vertonen echter te weinig karakteristieken om hier uitsluitsel over te 

kunnen geven. In Parijs, BNF ms. grec. 2737 zijn er drie figuren zichtbaar op deze plaats. 
87  Spatharakis (2004) p. 102 identificeert deze figuur niet als Pan, maar als een ‘gewone’ sater. 

In dat geval zou deze figuur niet in het tafereel thuishoren. 
88  De vleugels zijn ook afgebeeld in Parijs, BNF ms. grec. 2736. 
89  Panofsky (1962) p. 80 noot 9 identificeerde deze figuur als de heilige Theodora van Alexandrië 

die belaagd wordt door een sater. Toch is niet waarschijnlijk dat het hier gaat om een 

christelijke heilige. Zij zou in de context van de afbeelding niet op haar plaats zijn. Bovendien 

is het in geïllustreerde gekopieerde antieke teksten niet ongebruikelijk dat de goden met een 

nimbus afgebeeld worden. Ook in Parijs, BNF ms. grec. 2736 is de nimbus afgebeeld. Een 

vergelijking van Athena in deze scène is door Weitzmann (1951) pp. 123-124 gemaakt met de 

Athena in het fresco in de Casa degli Epigrammi in Pompeii alwaar zij optreedt als gymnasiarch en 

kijkt naar een worstelwedstrijd tussen Pan en Eros. Omdat Eros al is afgebeeld in de 

Oppianus-miniatuur is deze partij weggelaten waardoor het lijkt alsof Pan hier Aphrodite 

aanvalt. Het hoorntje op haar voorhoofd in de elfde-eeuwse codex is volgens Weitzmann 

(1951) op pp. 123-124 wellicht een door de illustrator onbegrepen diadeem. Spatharakis 

(2004), op zijn beurt, associeert dit hoorntje met de veren van de muzen. 
90  Hoewel Zeus hier is getransformeerd tot een Byzantijnse keizer met parelkroon (zie hierover 

ook Spatharakis (2004) pp. 101-102) is het type volgens Weitzman (1951) pp. 124-125 afgeleid 

van de Zeus die in het sarcofaagreliëf van Zagreb, afgebeeld in Weitzmann (1951) fig. 54, een 

bliksemschicht werpt naar Semele.  
91  Niets in Oppianus' tekst verwijst naar een dergelijke specifieke scène. Het is dus waarschijnlijk 

dat de illustrator de scène heeft overgenomen van een illustratie bij een andere literaire tekst.  
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een stokje tegen zijn rivaal, die hier met opgeheven arm van lijkt te schrikken. 

De vrouw in kwestie kijkt vanuit het raam van haar woning naar het 

spektakel.92 Tussen de verliefde mannen staat het woord ‘er(oon)tes’ 

(verliefden).93 Deze gewone stervelingen onderscheiden zich van de goden 

van de Olympus door hun geringere afmetingen. Bovendien zijn ze, in 

tegenstelling tot de goden, ook als gewone aardelingen gekleed.94 

                                                           
92  De illustrator van Parijs BNF ms. grec. 2737 heeft deze vrouw, hoewel zij de essentie is van 

het tafereel, niet afgebeeld. 
93  Panofsky (1962) heeft geprobeerd ook deze scène mythologisch te duiden. Hij identificeerde 

de afgebeelde personen als Hermes, Argos en Io, of Hermes, Aglauros en Herse. Hij heeft, 

zoals hij zelf meldde in een aanvullende noot, waarschijnlijk door het niet voorhanden zijn van 

goede foto's van het handschrift de inscriptie gelezen als de naam ‘Hermes’. Zie hiervoor 

Panofsky (1962) pp. 80-82 en noot 9 en Weitzmann (1951) p. 124, noot 88. 
94  Op fol. 40r in de Venetiaanse codex treffen we eveneens een afbeelding van Eros aan. Dit 

deel van Oppianus tekst handelt over leeuwen. Voordat hij overgaat tot zijn beschrijving 

van de leeuwensoorten, biedt de dichter zijn publiek een inleiding van mythologische aard: 

het verhaal van de cureten, de verzorgers van het kind Zeus, de machtige zoon van 

Kronos. Zijn moeder Rhea had de geboorte van Zeus voor Kronos verborgen gehouden 

en hem naar Kreta gebracht. Toen de zoon van Uranos het jonge kind ontdekte, nam hij 

wraak en veranderde de cureten in wilde beesten. Zij namen de vorm aan van leeuwen en 

bij de gratie van Zeus werden zij de koningen van de wilde dieren. Bovendien mochten ze 

de snelle wagen van Rhea trekken, die rondging om geboortepijn te verlichten (Oppianus, 

Cynegetica III 18-19). Deze passage wordt geïllustreerd door twee miniaturen. Op de eerste 

miniatuur is Rhea met het kind Zeus afgebeeld, vergezeld van de cureten. Op de tweede 

miniatuur ziet men een platte wagen, getrokken door een leeuw en een leeuwin. Op de 

wagen zit een halfnaakte vrouw met rechts van haar de inscriptie ‘Ρέα’. Voor de wagen is 

een dansende figuur met een opbollende sluier afgebeeld met boven hem de inscriptie 

‘Ερως’. Deze Rhea is waarschijnlijk niet afgeleid van een klassiek type. In de Oudheid werd 

een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Rhea van de Zeus-mythe en de Rhea-Cybele als 

cultusfiguur op de leeuwenwagen. In het eerste geval is ze meestal halfnaakt, maar als Cybele is 

ze volledig gekleed, heeft ze een sluier over haar hoofd en zit ze op een troon. Voor de 

dansende figuur wordt in Oppianus’ tekst geen enkele verklaring gegeven. De rol van Eros in 

deze samenhang is dus onduidelijk. Waarschijnlijk is het voorbeeld voor deze compositie 

niet een afbeelding van Rhea maar van Dionysus met Ariadne. De miniaturist hoefde alleen 

maar de panters die de wagen van dit paar trokken, te veranderen in leeuwen. Zo wordt 

ook de originele context van de dansende figuur duidelijk. Hoewel aangeduid als Eros zou 

het hier dan gaan om een dansende maenade, door de miniaturist overgenomen van 

dezelfde Dionysische thiasus. Zie hierover Weitzmann (1951) pp. 127-130 en Spatharakis 

(2004) pp. 117-119. Deze scène komt vaak voor op Byzantijnse kistjes. De dansende 
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De betekenis van de besproken miniaturen moge duidelijk zijn. De 

elfde-eeuwse illustrator en, naar hier is aangenomen, een laatantieke voor hem, 

heeft de macht van de liefdesgod in al zijn omvang willen uitbeelden.95 De 

illustraties sluiten nauwgezet aan op de bedoeling van de auteur. Niet de tekst 

maar vooral zijn boodschap is daarbij gevolgd. Eros wordt naar voren 

gebracht in zijn meest originele betekenis: als grote oerkracht, een van de 

diepste en sterkste krachten die de liefdesdriften zowel op aarde als in de 

wereld van de goden beheerst en zo het voortbestaan van de bevolking van de 

Olympus, de mensen, de dieren en de planten veilig stelt.96 

Een dergelijke interpretatie van de antieke Eros sluit in het geheel niet 

aan bij de gelijktijdige trend waarbij, zoals beschreven in § I.1, Eros is afgezakt 

tot een vervelende en nogal flauwe dreumes. Ze illustreert daarentegen juist, 

dat de starre lijn van neergang in het respect voor de macht en daadkracht van 

Eros - een afnemende verheerlijking en een kennelijk gevoelde noodzaak hem 

van een moraliserende betekenis te voorzien - alleen geldt voor het algemene 

beeld van de ontwikkelingen. Dit beeld houdt in detail, door de kracht van de 

context en de hoge symbolische kwaliteit van Eros, geen stand. De laatste 

trend op het gebied van de betekenis van Eros is dus geen ‘wet’. De 

heerschappij van Eros in de Cynegetica verraadt juist een contextgerelateerde 

vrijheid in het gebruik en de interpretatie van Eros. Eros zou in dit verband 

een ‘gelegenheidssymbool’ genoemd kunnen worden: een passend en 

traditioneel beeld bij een gegeven, verschijnsel of evenement - hier het bestaan 

                                                                                                                                                                          
maenaden zijn daar vaak naakt afgebeeld en werden langzaamaan getransformeerd tot 

eroten. Zie Weitzmann (1951) afb. 154. Deze eroten of amoretten dienden later weer als 

voorbeeld voor de putti die in verchristelijkte vorm samen met victoria's tot engelen werden. 

Zie voor de verchristelijking van Amor als genrefiguur bijvoorbeeld Held (1995) pp. 164-170, 

Knapp (1995) pp. 9 e.v. en Messerer (1962).  
95  De context van de Cynegetica eist een Eros in de hoedanigheid van goddelijke kracht die het 

ontstaan van de natuur mogelijk heeft gemaakt en het voortbestaan ervan onophoudelijk 

zeker stelt. Panofsky (1962) pp. 81 merkte op dat Oppianus de liefde verheerlijkte als 

oppermachtige kracht, maar dat deze als een natuurlijk en niet-metafysisch beginsel wordt 

beschreven. Mijns inziens sluit de tekst dit niet uit. Bovendien achtervolgt Eros niet alleen 

dieren en mensen maar ook de goden van de Olympus. 
96  Oppianus, Cynegetica, II, 393-409, Latijnse vertaling door Schneider (ed.) pp. 38-39. Vgl. 

Hesiodos, Theogonia, 120-123. 
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en voortbestaan van de natuur - dat geen directe ideologische connotatie 

heeft. 

In samenspel met de voorgaande paragrafen, de universaliteit van het 

gebruik van symbolen en de vanzelfsprekendheid in het voortleven van het 

niet-christelijk erfgoed, schept deze laatste constatering ruimte om de 

voortzetting van een dergelijke vrijheid ook te veronderstellen in het 

christelijke tijdvak. Een eventuele veranderde of zelfs niet-religieuze context 

maakt hem niet minder passend, wel juist minder beladen. Zijn inhoud hoefde 

daarom niet geledigd of met de nieuwste ideologische inzichten in 

overeenstemming te worden gebracht. 

Ook hierom mag het erfgoed niet uitsluitend in christelijke zin geduid 

worden. Interpretaties van Eros zoals die tot ons komen uit het vroege 

christendom reflecteren geen voorgeschreven ideologische wetten. Ze 

weerspiegelen daarentegen een spectrum aan samenhangende en elkaar 

onderling beïnvloedende ideologieën, gewoonten, sentimenten en noden en 

moeten ook in die context begrepen worden.  
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§ I.2.4 De volmaaktheid van het complete 

 

Zowel Eros als een groot deel van de vroege christenen zijn geboren in het 

heidense tijdperk. Het ligt voor de hand dat deze vroege christenen, kinderen 

van hun tijd, symboliek niet anders ervoeren dan hun directe voorgangers en 

zich uitten met de middelen die op dat moment gangbaar en begrijpelijk 

waren. De vroege kerkvaders vormden binnen deze dynamiek geen 

uitzondering. Zij gebruikten de bestaande methoden van redeneren en de 

filosofische gedachten van hun tijd ter ondersteuning van hun eigen 

overtuiging. Prudentius op zijn beurt, heeft op expliciete wijze antiek 

gedachtegoed aangewend om de zinnelijke liefde, onder andere deugden en 

ondeugden, op effectieve wijze te belichamen en te laten functioneren. Het 

feit dat een nieuwe godsdienst zich op een dergelijke wijze voedt en 

bekrachtigt, mag geen verbazing wekken. In vrijwel iedere religie is een 

vergelijkbaar amalgaam van het al bestaande en het universeel onder mensen 

levende aan te wijzen. Om dit gegeven toe te spitsen op het voortleven van de 

antieke Eros gedurende de christelijke Middeleeuwen echter, is het gepast en 

verantwoord om niet alleen te focussen op de verscheidenheid binnen het 

vroege christendom, maar ook op de overeenstemming.  

Vooruitwijzend naar het encyclopedische denken in het volgende 

hoofdstuk rijst bovendien de vraag of het christendom niet bij uitstek een 

godsdienst is om het ‘complete’ te eren. Binnen de orde van de latere 

encyclopedieën was het volkomen natuurlijk om de Oudheid te beschouwen 

als een actualiteit. Natuur, geschiedenis en mythologie waren in dit denken 

immers alle afspiegelingen van Gods heilsplan. In toenemende mate werd er 

moeite gedaan om de harmonie daarvan steeds explicieter te onthullen. Het 

was niet alleen zaak deze, ter ere van de Schepper, te openbaren, maar ook om 

deze te communiceren naar een publiek. Wetenschap werd dus niet alleen in 

overeenstemming gebracht met de christelijke waarheid, maar gaf hier 

omgekeerd ook expressie aan. Een historische afstand tot de Oudheid hoort 

in dit universaliserende denken niet thuis. Ook om de idee te staven dat de 

kiem van dit denken inherent is aan het christendom, is het hier noodzakelijk 

enkele relevante aspecten van het christendom te definiëren in termen van 

eenheid en niet van diversiteit.  
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Een Schepper die vóór tijd en ruimte al aanwezig was, die schiep, 

vervolgens een heilsplan uitzette voor zijn schepping en een Verlosser stuurde 

op een vastgesteld tijdstip in de geschiedenis die aan het einde der tijden zal 

terugkeren om de ‘rechtvaardigen’ terug te brengen bij hun oorsprong, moet 

wel een bijzonder gevoel voor tijd en geschiedenis met zich meebrengen.  

Tijd bestaat vanzelfsprekend alleen in het vergankelijke en 

dientengevolge niet in de absolute wereld van de christelijke God. Vanuit zijn 

tijdloosheid wordt dit vooropgezet heilsplan, hoewel vanuit fysiek en 

meetbaar perspectief nog niet voltooid, in één keer overzien. Wie kan zich 

vanuit dit perspectief zien als ‘nieuw’ of ‘vernieuwend’? Het heidense tijdperk 

kan binnen deze idee bovendien onmogelijk niét bij het plan van God horen. 

Continuïteit is hier de gepaste term, niet verandering of vernieuwing. Niet 

anders dan het christelijke tijdvak was ook het verleden slechts een fase in de 

vergankelijke en tijdelijke periode van schepping tot Laatste Oordeel. Wat was 

en ooit eerder was in de meetbare tijd van de fysieke wereld kan daarom niet 

anders dan heden en toekomst bevestigen. Augustinus verwoordde het 

problematische van de tijd treffend in zijn Confessiones:  

 

Wat is dus de tijd? Wanneer maar niemand het me vraagt, weet ik het; wil ik het 

echter uitleggen aan iemand die het vraagt, dan weet ik het niet. Nochtans zeg ik 

zonder aarzelen dat ik dit weet: indien er niets voorbij zou gaan, zou er geen 

verleden tijd, indien er niets op komst zou zijn, zou er geen toekomstige tijd, 

indien er niets zou zijn, zou er geen tegenwoordige tijd zijn. Maar die twee tijden, 

de verleden en toekomstige tijd, hoe zijn ze dan eigenlijk, indien enerzijds de 

verleden tijd er niet meer, anderzijds de toekomstige tijd er nog niet is? (...)97  

 

Wat hiervan overblijft is uiteindelijk niets. Slechts de absolute eeuwigheid ‘is’. 

De fysieke tijd speelt echter wel degelijk een belangrijke rol in het 

christelijke denken. Zonder tijd kan er immers geen vergankelijke wereld zijn, 

geen beweging en geen verandering. Zij vormt bovendien de weg naar 

                                                           
97  Augustinus, Confessiones, lib. XI, 14: ‘Quid est ergo tempus? si nemo ex me quaerat, scio; si 

quaerenti explicare uelim, nescio: fidenter tamen dico scire me, quod, si nihil praeteriret, 

non esset praeteritum tempus, et si nihil adueniret, non esset futurum tempus, et si nihil 

esset, non esset praesens tempus. Duo ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo 

sunt, quando et praeteritum iam non est et futurum nondum est?’ 
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eeuwigheid, terwijl zij er tegelijkertijd naar terug verwijst. Deze tijdloze 

eeuwigheid kan de christelijke Godheid niet anders dan zichtbaar hebben 

gemaakt in de stoffelijke tijd, deel van het heilsplan. Dat plan is universeel en 

volmaakt en weerspiegelt zich automatisch in de schepping. Ter ere van God, 

zijn plan en ter gedachtenis van belangrijke momenten binnen dit plan is het 

belangrijk dat wat ooit was niet te minachten en op de hoogte te zijn van de 

tijd en de lineaire en cyclische processen in de schepping.98 Het belang van de 

tijd, haar patronen en voortgang worden onderstreept door de expliciete idee 

van de christelijke wereld als voortzetting van het Romeinse rijk, los nog van 

de evidente natuurlijke continuïteit.99 Het laatste van de vier koninkrijken zal 

immers duren tot de komst van de antichrist en uitmonden in het Laatste 

Oordeel. Daniël zag dit rijk in een visioen als volgt voor zich:  

 

Dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde zal komen, anders dan 

alle andere koninkrijken, en dat de hele aarde zal verslinden, vertrappen en 

vermorzelen. Die tien horens duiden op tien koningen die uit dat koninkrijk 

zullen opstaan, maar na hen zal een andere opstaan, anders dan alle vorige, en 

deze zal drie koningen ten val brengen. Hij zal in opstand komen tegen de 

hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun 

feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn 

overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dan zal het hof 

plaatsnemen en zal hem zijn heerschappij ontnomen worden, hij zal voor eeuwig 

verdelgd en vernietigd worden. Het koningschap, de heerschappij en de grootheid 

van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de 

heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle 

machten zullen hem dienen en gehoorzamen.100 

 

                                                           
98  Zie hierover bijvoorbeeld Lewis (1964) pp. 61-62, Heckscher (1937/38) pp. 205-210, 

Markus (1990) pp. 85-136 en Lie (2004) pp. 201-202.  
99  Dit gegeven werd met name benadrukt door Heckscher (1937/1938) pp. 204-210 en 

Adhémar (1939) bij hun interpretaties van het gebruik van spolia in een middeleeuwse 

context. Veel interpretaties van het gebruik van spolia staan hier haaks op, zoals het gebruik 

om politieke redenen, het uitdragen van een triomf van het heden op het verleden, maar 

ook Panofsky’s method of disjunction. Deze laatste interpretaties vinden in dit onderzoek naar 

de Eros-beeldtraditie geen plaats. Een overzicht is te vinden in Kinney (2006) pp. 239-252.  
100  Daniël 7: 23-27. 
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Het wekt geen verbazing dat het koninkrijk ‘dat heel de aarde zal verslinden’ 

met het Romeinse rijk vereenzelvigd is en het christendom dus binnen het 

laatste rijk bestaat. Deze idee is een andere belangrijke reden om het 

christendom in termen van behoud en van compleetheid en universaliteit te 

bezien. Bewaren en incorporeren passen in de christelijke denktendens. 

 

Een diep gewortelde ‘feeling’ met compleetheid in het christelijke denken 

komt tot uiting in een voorliefde voor edelstenen en een veelvuldig 

(her)gebruik ervan. Deze voorliefde kan in het licht van het hiervoor 

beschreven wereldbeeld niet anders dan inherent zijn aan het christendom. 

Naast dat edelstenen per traditie geneeskrachtige en magische eigenschappen 

hebben, benaderen ze volmaaktheid, lijkt hun geboorte eindeloos ver terug te 

liggen in de tijd, zijn ze duurzaam, glanzend en schitterend en zijn ze glad en 

afgerond:101 de vorm van de eindeloosheid.102 Ze zijn een stukje goddelijke 

tijdloosheid op aarde.103 In het boek Openbaringen werd de volmaaktheid van de 

Stad Gods vergeleken met de meest perfecte edelstenen:  

 

                                                           
101 De diverse lapidaria, zoals de De Mineralibus van Albertus Magnus, getuigen hier eveneens 

van. De onverminderde belangstelling voor edelstenen en hun magie is onder meer debet 

aan mondeling overgedragen legenden, de verhandelingen over edelstenen door Plinius en 

de alchemie. Zie Michel (2004) pp. 17-19.  
102 De ronde vorm werd om deze redenen in toenemende mate een belangrijke vorm in de 

middeleeuwse iconografie. Al in de Oudheid bestond deze vorm ter verbeelding van de 

kosmos en kon een bol daarom ook dienen ter verbeelding van de macht. In de 

middeleeuwse iconografie denke men, naast de al bestaande verbeelding van de kosmos 

door een bolvorm en de rijksappel bijvoorbeeld aan centraalbouw ter verbeelding van het 

hemelse Jeruzalem of het roosvenster dat verwijst naar de Sol Invictus. Voorts kan de 

Triniteit worden voorgesteld door drie cirkels, draagt de aartsengel Michael het 

christusmonogram in een clipeus en worden ordeningen in wereld en kosmos (zoals de 

zeven vrije kunsten), maar ook een abstractie als het verloop van de tijd en de hemelse 

sferen, door cirkelvormen vormgegeven. Zie voor een beknopt en helder overzicht van de 

iconografie en het gebruik van edelstenen van Dael (2003) pp. 113-116. 
103 Dit gegeven zou volgens Heckscher (1937/38) op pp. 210-213 expliciet worden in de 

neoplatonische esthetiek van de latere Middeleeuwen en vormt een van de redenen voor de 

toenemende en zeer veelvuldige (her)verwerking van edelstenen in boekbanden, schrijnen, 

altaren e.d. Zie Kinney (2006) pp. 234-239.  
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Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet 

me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God 

vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van 

een edelsteen, als een kristalheldere jaspis.104  

 

Naast de magie van edelstenen door hun tijdloze perfectie sluit ook de 

traditionele magie ervan aan bij de christelijke beleving van tijd en 

geschiedenis. Zoals gezegd, gaat deze uit van twee dimensies in de tijd. Het 

voortgaan van de tijd in de vergankelijke wereld bevindt zich binnen de 

goddelijke dimensie waarin heden, verleden en toekomst één statisch moment 

zijn. Als in dit beeld het tijdelijke het tijdloze reflecteert, behoudt alle magie 

haar geldigheid, ook die uit een ver verleden. Heeft bovendien binnen deze 

gedachte niet alles wat ver terugreikt in de tijd een eigen glans van magie? De 

ouderdom van een object kan juist de ervaring van het tijdloze en duurzame 

ervan versterken en benadrukt daarmee ook de magische uitstraling.105 

Eigenschappen als deze kunnen ook aan amuletten toegeschreven worden. 

Hier echter is het niet alleen de steen zelf, maar is het vooral de inscriptie of 

afbeelding die magisch is. Zolang deze tekens niet in tegenspraak zijn met de 

christelijke visie, is het niet aannemelijk dat de duurzaamheid van hun magie 

ontkend werd.  

Een expliciete toe-eigening van het oude door het nieuwe zal in eerste 

instantie niet nodig zijn geweest, een afwijzing evenmin. Beide werelden horen 

per definitie bij elkaar en mengden zich.106 Een eventuele complete 

                                                           
104  Openbaringen 21:10-11. 
105  Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat Suger een voorwerp als de adelaarsvaas koesterde als 

een schat die door zijn ouderdom bijzonder was en daarom als oud voorwerp herkenbaar 

liet blijven. Dat aan de vaas een frame is toegevoegd in de vorm van een adelaar (een 

verwijzing naar Christus) moet niet als een legitimering voor het bezit van de vaas worden 

gezien, maar als een combinatie die voor Suger volkomen vanzelfsprekend was. Er waren 

geen twee werelden, maar één geheel waarbinnen de dingen van nature bij elkaar horen. De 

discussie omtrent zaken zoals het hergebruik van sarcofagen en laatantieke 

sarcofaagplastieken die bewust ter decoratie in kerken zijn hergebruikt, zoals in de zuidfaçade 

van de Dom in Genua sluit eveneens aan op dit thema.  
106  Zo worden er, zoals gezegd, bijvoorbeeld cameeën aangetroffen met daarop zowel 

heidense voorstellingen als christelijke, zie Michel (2004) pp. 114-145 en Krug (2007) p. 35. 

Dit verschijnsel kan overigens meerdere redenen hebben, zoals het hergebruik van een 
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verchristelijking van dergelijke voorwerpen, zoals door verklarende inscripties, 

toegevoegde gebedjes of smeekbeden die het heidense aspect daadwerkelijk 

verdreven, moet zich daarom geleidelijk en vanzelfsprekend hebben 

voltrokken.107 De oorspronkelijke magie verchristelijkte dan automatisch in 

gelijke tred mee.108 Vooruitwijzend naar de encyclopedische traditie en in 

                                                                                                                                                                          
kostbaar materiaal. In dat geval is het mogelijk dat de verchristelijking compleet was. Dit 

zou ook het geval zijn als de toeschouwer en/of de opdrachtgever deze vermenging als een 

verchristelijking ervoeren, zoals mogelijk was bij de gnostici. Er is er hier echter voor 

gekozen vanzelfsprekend en continuïteit voorop te stellen, naast de dualiteit die naar voren 

kwam in § I.2.2. 
107  Zie Frey-Sallman (1931), hfdst. II, D, Seznec (1953) p. 105, noot 98, Kinney (2006) pp. 234-

239, Panofsky (1962) p. 80, noot 7 en Heckscher (1937/38) pp. 204-220. Zo werd Eros de 

engel van de Annunciatie en Minerva de Maagd Maria en graveerde in de dertiende eeuw een 

abt van St.-Etienne in Caen de volgende woorden rond een afbeelding van de antieke god der 

liefde: ‘Ecce mitto angelum meum’. Zie voor het hergebruik en de verchristelijking van 

cameeën ook Kornbluth (1995). 
108  Hier moet echter opgemerkt worden dat magie en onheilafwerende artikelen al in het Oude 

Testament verboden werden en dat Augustinus duidelijk stelling nam tegen dergelijke 

praktijken en voorwerpen. Bescherming kan immers alleen komen van God en magische 

zaken kunnen van niemand anders zijn dan van de duivel. Zoals hiervoor al bleek, wijst de 

praktijk echter uit dat heidense amuletten voortbestonden. Hun (vermeende) krachten 

zullen, net als de goden als behulpzame krachten, niet uit het dagelijkse leven weg te 

denken zijn geweest. Zie P. Brown (1996) pp. 75-77, Fögen (1993), Scheer (2001) pp. 36-44 

en Michel (2004). Later werden deze amuletten door eenvoudige inscripties verchristelijkt. 

De heidense magie werd hier niet expliciet mee uitgedreven maar getransformeerd tot een 

christelijke magie. Heckscher (1937/38) geeft een mooi voorbeeld van een dergelijk proces 

op p. 216: in 1367 schonk Karel V van Frankrijk een eerste-eeuwse camee met daarop een 

gelauwerde Jupiter aan de kathedraal van Chartres. Jupiter is afgebeeld op deze camee met 

een bliksemschicht in de hand, leunend op een lans en met een adelaar aan zijn voeten. Op 

de camee zijn twee inscripties aangebracht. De eerste is genomen uit Lucas 4:30 waar Jezus 

tussen Zijn vijanden beschreven wordt die Hem in de afgrond willen duwen. ‘Maar, 

midden tussen hen door ging Hij zijns weegs’: ‘Jesus autem transiens per medium illorum’. 

De tweede inscriptie behelst het begin van het evangelie van Johannes: ‘In principio erat 

verbum.’ Beide teksten komen bijzonder vaak voor als onheilafwerende spreuken en zijn 

vaak te vinden op middeleeuwse ringen. De apotropaeische kwaliteit van het eerste citaat 

moge duidelijk zijn. De eerste woorden uit het Johannes-evangelie zouden verwijzen naar 

Johannes als beschermer tegen demonen en onweer. In Marcus 3:13-17 staat namelijk het 

volgende: ‘Hij ging de berg op en riep bij zich wie Hij wilde en ze kwamen naar hem toe. 

Hij stelde er twaalf aan, die Hij ook apostelen noemde, met de bedoeling dat ze Hem 
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relatie tot de genoemde hang naar volledigheid als afspiegeling van de 

volmaaktheid van het heilsplan van God, kan gezegd worden dat de 

verchristelijkende praktijk zich in toenemende mate steeds nadrukkelijker als 

een onthulling van dit plan manifesteert.  

 

                                                                                                                                                                          
zouden vergezellen en uitgezonden zouden worden om te verkondigen, met de macht om 

demonen uit te drijven. (…) Jakobus van Zebedeüs en Johannes, de broer van Jakobus, gaf 

Hij de bijnaam Boanerges, dat betekent Donderzonen.’ Het is dus niet ondanks, maar door 

middel van het christendom, dat deze camee van nieuwe toverkracht kon worden voorzien. 

Voorts is het mogelijk dat op den duur, zoals Wentzel (1941) op pp. 45-98 betoogt, de 

heidense afkomst van dergelijke voorwerpen vergeten was. Toch bestonden deze, zoals 

moge blijken uit het voorliggende onderzoek, vaak bewust en niet door onnozelheid. Zie 

voor een frisse kijk op het bewuste hergebruik van gemmen Krug (1993 en 2007). Zoals in 

de inleiding van dit hoofdstuk naar voren kwam, hadden de vroege christenen zegelringen 

met christelijke symbolen. Deze tekens zullen een gevoel van verbondenheid met God, met 

Christus en met elkaar gegeven hebben. Het ligt hierbij voor de hand dat deze tekens 

daarmee ook een gevoel van goddelijke bescherming met zich meebrachten en zo 

uiteindelijk als talismannen fungeerden. Hiervan getuigen ook de kruissplinters die in ieder 

geval al in de vierde eeuw door christenen als beschermers tegen demonen, ziekten en ‘het 

boze oog’ werden meegedragen. Zie hierover Engemann (2007) pp. 295-301.  



126   Deel I hoofdstuk 2 

 

 

Conclusie 

 

Dualiteit en verzoening, verromeinsing en verchristelijking, betekenisvolheid 

en betekenisloosheid hebben zich uit het bovenstaande tot vanzelfsprekende 

begrippenparen gevormd. In plaats van tegengesteld aan elkaar te zijn geweest, 

bleken genoemde begrippen in vrede naast elkaar te hebben bestaan, elkaar te 

hebben overlapt en elkaar tot gevolg te hebben gehad. Een literair intellectuele 

focus zou dit beeld beperkt hebben tot een enkelvoudige lineaire 

ontwikkeling, ten koste van deze bijzondere harmonie.  

 Net als in een heidense en een joodse context, hadden de 

vroegchristelijke artefacten esthetische, representerende of symbolische 

functies. Deze functies konden tegelijkertijd door één en hetzelfde object 

vervuld worden. Zo konden bijvoorbeeld, zowel op een heidense als op een 

christelijke sarcofaag, de wijnmakende eroten decoratief, statusverhogend en 

articulerend zijn, maar ook iets representeren of een symbolisch deel uitmaken 

van een bepaald wereldbeeld. Wat Eros precies representeerde of in welk 

symbolisch stelsel hij precies werd bedoeld en begrepen, is echter vrijwel niet 

met zekerheid vast te stellen. De deels heidense voedingsbodem en de daaruit 

voortkomende verromeinsing van het christendom, de diversiteit binnen de 

laat-Romeinse maatschappij, de diversiteit binnen de gemeenschap van 

christenen, de brede belangen- en belangstellingssfeer van veel vroege 

christenen, de daaruit voortkomende tweeledigheden en ideologische fusies en 

het ontbreken van richtlijnen op het gebied van een christelijke 

betekenisgeving aan heidense elementen maakten het mogelijk dat Eros niet 

direct een nieuwe inhoud of een ander waardeoordeel nodig had.  

Nieuwe en oude verworvenheden werden met elkaar geconfronteerd en 

zeer zeker tot op zekere hoogte bewust of onbewust met elkaar in harmonie 

gebracht. Andere oude elementen konden zonder meer met behoud van hun 

geldigheid voortbestaan alvorens heel langzaam getransformeerd te worden. 

Van al deze mogelijke transformaties kan de intentie en de receptie niet 

achterhaald worden. 
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Sarcofagen, catacomben en bruidskistjes werden vaak gedecoreerd met een 

combinatie van heidense en christelijke elementen. Zoals hiervoor uiteengezet, 

lenen gelegenheden als begrafenissen en huwelijken zich bij uitstek voor het 

gebruik van traditionele symbolen en metaforen die niet direct door de 

heersende ideologie of literaire traditie voorgeschreven zijn. De betekenissen 

van Eros en eroten op vroegchristelijke artefacten hangen, kortom, vaak 

samen met de gelegenheid en kunnen het resultaat zijn van een hang naar 

schoonheid en een vertoon van status. Ook de hoop invloed uit te kunnen 

oefenen op het alledaagse leven en een fusie van een beroep op de oude 

machten en krachten en die van de nieuwe, onzichtbare god kunnen een rol 

hebben gespeeld. Daarnaast mag het puur decoratieve aspect van de 

afbeeldingen niet over het hoofd worden gezien.  

Het feit dat Eros verchristelijkt bedoeld of ervaren kan zijn in deze 

voorbeelden wordt geenszins weerlegd. Het voorgaande moge echter duidelijk 

hebben gemaakt dat de genoemde harmonie van schijnbare tegenstellingen en 

de natuurlijke continuïteit dermate belangrijke aspecten zijn van het 

voortleven van het erfgoed, dat het gerechtigd is deze hier voorop te plaatsen, 

ten gunste van een beter begrip van de Eros-beeldtraditie in de eeuwen die 

zullen volgen.  

Bij deze vanzelfsprekende continuïteit en universele menselijke neiging 

zijn universum te ervaren als een sluitend symbolisch geheel, sluit evenwel 

ook een verchristelijkende ontwikkeling aan. Deze wordt in het licht van dit 

onderzoek niet gevonden in veranderende individuele betekenissen van Eros, 

maar in zijn plaats in een wereldbeeld dat een toenemende hang vertoont naar 

een harmonische verbintenis tussen heden, verleden en toekomst en dat een 

climax zal vinden in de eeuwen die gaan komen.  
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DEEL II 

DE DYNAMIEK VAN HET BEELD: 

EROS ALS MIDDELEEUWS SYMBOOL 

 

Het bijzondere karakter van de god Eros is een belangrijke en specifieke 

oorzaak van zijn voortbestaan in de middeleeuws-christelijke context 

gebleken. Tegelijkertijd dankte hij zijn voortleven aan een samenspel van meer 

algemene voorwaarden. Zo vloeiden ideologieën en hun uitingsvormen als 

vanzelfsprekend voort uit oudere vormen ervan. Het menselijk ervaren van 

een metafysische wereld achter de zichtbare bleek een steeds terugkerend 

verschijnsel. De wens van de mens het ongrijpbare in tastbare vormen -zoals 

goden en symbolen - te bevatten en te beheersen kwam eveneens steeds 

opnieuw naar voren. Tegelijkertijd weekten gewoonte en traditie deze tastbare 

vormen los van enige ideologische of anderszins ‘hogere’ samenhang. Daarom 

konden ze bij passende gelegenheden ook zónder enige beladenheid worden 

ingezet. Deze voorwaarden zijn geldig gebleken voor de context van het laat-

Romeinse rijk en ook voor die van het vroege christendom. Tegelijkertijd zijn 

ze universeel. Ze passen bij alle mensen en alle tijden en beperken zich niet tot 

specifieke groepen. 

 

Voortkomend uit deze kiem verwierf zich de god ook een plaats in de 

middeleeuwse encyclopedieën. Dit was een nieuwe positie. Hier bestond hij 

niet op eclectische gronden en op verschillende culturele niveaus, maar werd 

hij exclusief overgeleverd in een hoge culturele en wetenschappelijke context. 

Dit scheidde hem definitief van zijn oorspronkelijke poëtische en mythische 

wereld die, zoals hiervoor beschreven, immer onderwerp van discussie en 

interpretatie is geweest. Hier belandde de godheid expliciet in een samenhang 

met één God. De aanhangers van deze God gingen uit van één geopenbaarde 

waarheid waaraan niet getornd kan worden. In deze samenhang was het voor 

de encyclopedisten slechts de vraag hoe de schepping, met daarin ook de 

liefde én het antieke beeld ervan, binnen die onomstotelijke waarheid te 

begrijpen. De wereld der goddelijkheid zelf, stond in dit kader niet langer ter 
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discussie. Maar als het niet langer nodig was de goden van zinnigheid te 

voorzien en het de geleerden moeite kostte de liefde te verenigen met de 

wereld van deze God, waarom zouden ze dan?  

Het moraliserende nut van Eros, de grondtoon zoals die gezet was in 

geschriften van Augustinus en die ook naar voren kwam in de Psychomachia, 

welke steeds weer met niet aflatende vlijt verwerkt en gekopieerd werden, is 

één reden. Maar bij het behoud van de antieke Eros in een middeleeuwse 

context treedt, behalve zijn didactische functie, ook een drietal andere zaken 

naar voren. Als eerste is dat het historisch besef in het middeleeuws-

christelijke en encyclopedische denken: hoe pasten ruimte en tijd in een 

middeleeuws encyclopedisch milieu? Uit § I.2.4 volgde al dat de middeleeuws-

christelijke geest zijn heden niet kon en wilde zien als een afgebakend geheel. 

Hieruit voortkomend kon en wilde hij het verleden - en daarmee Eros - 

evenmin zien als volledig ‘anders’ en inhoudelijk losstaand van zijn eigen 

ideologische standpunt. De verregaande drang tot kopiëren, verzamelen en 

uitleggen van alles wat was en ooit eerder was in relaties tot wat komen zou, 

was een direct gevolg van deze visie op de geschiedenis. Er was niets dat niet 

thuishoorde in de schepping van God en derhalve ook niets dat niet 

thuishoorde in de canon van kennis. Het heilsplan van God, dat tot uiting 

kwam in de perfectie van zijn schepping in al haar omvang, werd op zijn beurt 

gereflecteerd in encyclopedische werken, zoals de zesde-eeuwse Etymologiae 

van Isidorus van Sevilla en de twaalfde-eeuwse Hortus deliciarum van Herrad 

van Landsberg, maar ook in de decoratieprogramma’s van kerkgebouwen 

vanaf de romaanse periode. Daarbij is deze canon steeds weer verder 

uitgebreid, gesystematiseerd en steeds weer begrepen en naar voren gebracht 

in bepaalde perioden en contexten vanuit de toen en daar heersende 

conventies.  

Ten tweede moet hier het specifieke karakter van de mythologie in 

relatie tot de bijzondere aard van de antieke liefdesgod genoemd worden, 

alsmede de rol van het ‘beeld’ in het middeleeuws-christelijke encyclopedische 

denken. Zoals gebleken, bepalen de functionele, ideologische en zelfs ook de 

persoonlijke achtergrond en omstandigheden van de beschouwer - en niet de 

oorsprong van een mythe of mythologische figuur of een interpretatie daarvan 

- hun betekenis. Dit geeft de mythe of de mythologische figuur -het is in de 

inleiding al genoemd- een zekere symbolische waarde. Het stabiele beeld van 
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de liefde, met zijn vleugels, pijlen, boog en soms een fakkel in combinatie met 

zijn sterk variërende inhoud, zijn rijke spectrum aan mogelijke betekenissen, is 

hier een sterk voorbeeld van gebleken: de god der liefde is meer symbool dan 

representatie van iets specifieks, meer beeld dan inhoud. Algemener zou men 

dan de vraag kunnen stellen of vanuit een encyclopedisch perspectief niet de 

gehele schepping een symbolisch beeld van een hogere waarheid was. Een 

verdere interessante vraag, speciaal ook met het oog op het relatief kleine en 

geletterde publiek van de encyclopedieën, is of in deze context het visuele 

beeld het geschreven woord illustreerde of het woord het beeld verklaarde?  

Dit brengt een derde punt naar voren: de relatie tussen het beeld, de 

tekst en de context. Het is vanzelfsprekend dat beelden en teksten niet als 

zelfstandige categorieën beschouwd dienen te worden, tenzij vanuit een strikt 

formele invalshoek. Beeldmateriaal draagt immers vaak substantieel bij aan 

een groter begrip van de geschreven bronnen en hun context en vice versa. 

Ook kunnen afbeeldingen en teksten elkaar visueel en inhoudelijk versterken. 

In dat geval kan de boodschap niet ten volle door één van de twee begrepen 

worden en moeten ze samen beschouwd worden. Het op elkaar betrekken van 

de twee kan soms juist ook de kracht en inhoud van beide typen 

uitingsvormen tekort doen. De twee bronsoorten dragen eigen betekenissen, 

hebben hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis en brengen hun boodschap op 

geheel eigen wijze over. De inhoud van die boodschap komt in dat geval 

voort uit de wisselwerking tussen de bron en zijn context en publiek.  

Genoemde fenomenen vormen tezamen de sleutel tot het begrip van 

de incorporatie van Eros in de encyclopedische samenhang, anders dan alleen 

toegevoegd uit didactisch oogpunt, te weten als verbeelding van de ondeugd 

der vleselijke liefde. Het begrip ‘beeld’ zal hierbij dynamisch blijken en Eros 

zal tot een echt ‘middeleeuws symbool’ worden. 
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Hoofdstuk II.1 

De encyclopedische Eros I: 

een oud verhaal in middeleeuws perspectief 

 

Isidorus († 636), aartsbisschop van Sevilla, nam in zijn Etymologiae, de eerste 

christelijke encyclopedie, alles op wat hem van de antieke wetenschap het 

bewaren waard leek en verklaarde de wortels ervan allegorisch of 

etymologisch.1 Beïnvloed door de stoïsche etymologische traditie meende 

Isidorus dat de verklaring van objecten en concepten in hun namen lag. 2 

Vooral de antieke goden kregen in zijn werk veel etymologische aandacht. In 

de etymologische traditie waren hun namen uiterst gecondenseerde mythen en 

daarmee equivalenten van hun uiterlijkheden. Beide onthulden ze de essentie 

van de goden.3 Volgens Isidorus is de godheid gevleugeld afgebeeld omdat hij 

een vluchtige en een grillige demon is. Omdat de god dom en irrationeel is, is 

hij afgebeeld als een kind. Bovendien draagt hij een pijl waarmee hij het hart 

doorboort en een toorts waarmee hij het hart doet ontvlammen.4 

                                                 
1  Isidorus van Sevilla, Etymologiae. Isidorus’ opleiding was geworteld in de Romeinse 

encyclopedische traditie. Daarbij leefde hij in een op cultureel en ideologisch gebied 

dynamische tijd en omgeving. Deze omstandigheden hebben waarschijnlijk bijgedragen aan 

de moeite die hij gedaan heeft het erfgoed te behouden. Zie Ribémont (2001) pp. 39-191 

en Saxl (1957) pp. 228-241.  
2  Verbastering en verwording door de tijd zou het ware wezen der dingen verdoezelen. 

Kennis van de herkomst van de dingen en de herkomst van de woorden zouden daarom 

een zuiverder kijk op de materie geven. De etymologische traditie kan zover als Hesiodos 

worden teruggevoerd. Binnen de stoïsche leer speelt de methode een belangrijke rol. Hoe 

dichter immers de gevonden betekenis bij het gouden tijdperk lag, hoe minder 

gecorrumpeerd deze was. Zie voor de etymologie als denkvorm (het uitgangspunt van de 

Etymologiae) Curtius (1948) pp. 486-490, Nelson (1954) en MacFarlane (1980) pp. 4-7. 
3  Saxl (1957) deel I, pp. 230-231. 
4  Isidorus van Sevilla, Etymologiae,VIII.xi.80: ‘Cupidinem vocatum ferunt propter amorem. 

Est enim daemon fornicationis. Qui ideo alatus pingitur, quia nihil amantibus levius, nihil 

mutabilius invenitur. Puer pingitur, quia stultus est et irrationabilis amor. Sagittam et facem 

tenere fingitur. Sagittam, quia amor cor vulnerat; facem quia inflammat.’ 
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Hrabanus Maurus († 856), abt van Fulda en later aartsbisschop van 

Mainz, baseerde de tekst van zijn De universo oftewel De rerum naturis voor het 

overgrote deel op de Etymologiae, vulde deze aan en breidde deze uit.5 Van de 

Etymologiae zijn geen versies met afbeeldingen bewaard gebleven die dateren 

van vóór het ontstaan van de De universo. Van de De universo zijn weliswaar 

geen Karolingische geïllustreerde exemplaren, maar wel enkele latere 

manuscripten en fragmenten van manuscripten met illustraties overgeleverd.6 

De afbeeldingen van Eros in deze varianten van Hrabanus’ tekst lenen zich bij 

uitstek voor een analyse van de rol die afbeeldingen, de liefde en de 

mythologie binnen het encyclopedische perspectief hebben.  

                                                 
5  Hrabanus Maurus, De universo, col. 432. 
6  Zie voor een overzicht Schipper (1989). Zie voor verdere biografische gegevens over 

Hrabanus Maurus: Holter (1973) pp. 8-11, Weber (1980) en Kotzur (2006) pp. 15-32 met 

bibliografie.  
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§ II.1.1 Van late Oudheid naar Karolingische renaissance 

 

De stylus van de dichters brengt leugens, die van wijzen waarheden. 

Zij plegen hun leugens vaak te keren in waarheid.7 

 

De literaire traditie 

 

Zoals naar voren kwam in hoofdstuk I.1, is het vaak moraliserende karakter 

van de laatantieke en middeleeuwse beschrijvingen van de goden van de 

Olympus terug te voeren op interpretatieve methoden als die in de stoïsche 

traditie, die niet éénvormig is, maar zich steeds ontwikkelde en veranderde. 

Plato, de neoplatonisten, Vergilius en vele anderen volgden - vanuit 

verschillende ideologische gedachten - eenzelfde lijn. De moraliserende en 

allegoriserende houding ten opzichte van het antieke pantheon is ook 

uitstekend bruikbaar gebleken in het christelijke tijdvak en auteurs als Origines 

en Prudentius hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. De Psychomachia van 

Prudentius is in de Karolingische periode en in de eeuwen erna veel 

gekopieerd.8 Hoewel de De nuptiis Philologiae et Mercurii door Martianus Capella 

niet in een christelijke samenhang geschreven is, mag dit werk hier niet 

ongenoemd blijven, omdat het middeleeuwse allegorische denken in een 

encyclopedische didactische setting er schatplichtig aan is.9 De god der liefde 

komt voor in dit intensief bestudeerde en becommentarieerde werk en dankt 

zijn voortleven daarom ook deels aan de De nuptiis.10  

                                                 
7  Theodulf van Orléans, Carmina, XLV, vs. 21-22: ‘Falsa poetarum stilus affert, vera 

sophorum. Falsa horum in verum vertere saepe solent’. 
8  Zie § I.1.3 en § II.2.1. Zie voor de Psychomachia in de Hortus deliciarum § II.2.2. 
9  Martianus kwam uit het christelijke Carthago en er wordt verondersteld dat hij in dezelfde 

eeuw leefde als Augustinus. Dat er geen spoor van de christelijke leer in zijn werk te vinden 

is, wekt verbazing. Hoe dit begrepen moet worden, of hij het door het puur profane 

karakter van de materie presteerde om puur wereldlijk te blijven in zijn schrijven, of dat zijn 

werk bijvoorbeeld juist anti-christelijk moet worden opgevat, moet in het midden blijven. 

Teeuwen (2002) pp. 11-20, Teeuwen (2008) pp. 31-47 en Teeuwen (forthcoming). Shanzer 

(1986) pp. 21-28 ziet hem als heidens.  
10  Martianus Capella, The nuptiis Philologiae et Mercurii, resp. II.144, VIII.803-7 en IX.902-5; 

302-5 en 343-5. Zie voor een genuanceerde visie op de commentaartraditie en het gebruik 
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De vrijheid in het gebruik van het erfgoed in het begin van het 

christelijke tijdvak, die de god der liefde heeft doen voortbestaan, zette zich 

eveneens voort. Dit gegeven wordt treffend geïllustreerd door een epithalamium 

van de hand van Ennodius (473/74-521). Deze bisschop van Pavia schreef tal 

van brieven, apologieën, verslagen, verhandelingen, epigrammen en gedichten. 

Het overgrote deel van dit werk is stichtelijk van aard. Het epithalamium echter, 

is verbluffend anders en voert een Eros op die het christendom ernstig 

verfoeit. Hij beklaagt zich bij zijn moeder over de ‘Koude Maagdelijkheid’ die 

de wereld in haar greep houdt. Samen binden de twee goden de strijd aan met 

de ‘Trotse Jongeling’ en verslaan deze.11  

Verder bleef het na en naast bovengenoemde voorbeelden tot de 

negende eeuw, net als op veel gebieden van cultuur,12 ook op dat van de 

antieke god der liefde erg stil. Boëthius (480-524/525) leek in zijn De 

consolatione philosophiae de Platonische fakkel nog even op te nemen wanneer hij 

Filosofie voor hem, midden in haar Vertroosting, haar beroemde lied liet 

zingen, waarin zij een liefde beschreef die de aarde en de zeeën bestuurt en de 

hemelen beheerst. Deze liefde kende ook een aardse variant. Deze variant was 

de kracht die mensen, die door een sacraal pact samen zijn, bijeenhoudt en 

hierin lagen de wetten van de liefde aan de basis van trouwe kameraadschap.13 

                                                                                                                                               
en de verwerking van het werk van Martianus in de Karolingische context Teeuwen (2002), 

Teeuwen (2008) pp. 31-47 en Teeuwen (forthcoming). 
11  Lewis (1936) p. 77. Ennodius, Carmina, I, iv, vs. 1-52. 
12  Het is niet onaannemelijk dat er voorafgaande aan de Karolingische renaissance sprake was 

van een continue traditie wat betreft culturele activiteiten. G. Brown (1994) benadrukt op 

pp. 1-6 echter dat bewijzen die dit staven ontbreken.  
13  Boëthius, De consolatione philosophiae, II.viii:  

  ‘Terras ac pelagus regens 

Et caelo imperitans amor. 

(…) Hic sancto populos quoque 

Iunctos foedere continet, 

Hic et coniugii sacrum 

Castis nectit amoribus, 

Hic fidis etiam sua 

Dictat iura sodalibus. 

O felix hominum genus, 

Si uestros animos amor 

Quo caelum regitur regat.’  
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Het blijft echter de vraag of hier enig bewust aangebracht verband is bedoeld 

met de antieke verpersoonlijking der liefde.14  

Fulgentius († 533) legde dit verband echter zeer zeker wel. In zijn 

Mythologiarum libri, plaatste hij het verhaal van Amor en Psyche in de 

schijnwerpers.15 In zijn systematisch opgezette en voor de latere 

encyclopedisten - wat betreft de inhoudelijke structuur- toonaangevende werk, 

verklaarde hij volgens een vast allegorisch stramien een keur aan antieke 

mythen. Het verhaal van Amor en Psyche ontdeed hij in de naam van ‘het 

licht der waarheid’ van alle erotiserende details en verwijzingen en paste er een 

streng moraliserende methode op toe: Psyche was in de visie van Fulgentius 

de ziel die uit het goddelijke (de koning en de koningin) geboren werd in de 

stoffelijke wereld (haar geboortestad). Haar twee zusters, die haar voorgingen 

en inferieur aan haar waren, verbeeldden het ‘vlees’ en de ‘vrije wil’. Venus, 

afgunstig als een boze stiefmoeder, representeerde de ‘lust’, die ‘verlangen’ 

stuurde in de vorm van haar zoon Amor met de missie om Psyche te 

vernietigen. Gelukkig was, net als in het oorspronkelijke verhaal, het verlangen 

een drijfveer met twee gezichten en kon het net zo zeer tot het goede leiden 

als tot het kwade. In dit geval gebeurde het eerste en werd Amor stapelverliefd 

op Psyche. Net als in het oude verhaal was het Psyche strikt verboden naar 

Amor te kijken. Wederom echter kon zij zich niet beheersen en nam een lamp 

om haar minnaar te kunnen zien. De druppel olie die haar geliefde bezeerde 

was nu de zonde die in het vlees brandt. Psyche, die verbannen werd uit het 

kasteel van Amor, was Adam die het paradijs moest verlaten. Anders dan 

Apuleius kapte Fulgentius het verhaal hier af en kwam het allemaal niet meer 

goed.16 Naast de hierboven genoemde voorbeelden werd er van de antieke 

liefdesgod vrijwel niets meer vernomen tot in de in het navolgende te 

bespreken Karolingische context.  

                                                 
14  Zoals al eerder opgemerkt (in hoofdstuk I.1 noot 1) is de scheidslijn tussen de liefde als 

fenomeen en de god Eros soms diffuus. Boëthius verwijst in de passage naar de 

cosmogonische liefde die in de Griekse traditie de naam Eros droeg. Net als bij 

bijvoorbeeld Plato is het ook bij Boëthius onmogelijk uit te maken in hoeverre hij bij het 

verschijnsel ook de antieke god der liefde in gedachten had. Zie voor de aansluiting van 

Boëthius bij de theologische discussies: Hyde (1986) pp. 14-15, Quispel in Schoedel en 

Wilken (1979) pp. 189-205 en De Vogel (1981) pp. 57-81. 
15  Zie Vertova (1979) pp. 104-121. 
16  Fulgentius, Mythologiae, III, vi. Zie hierover ook Caviccioli (1951) pp. 59-64. 
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De Karolingische renaissance 

 

Het is natuurlijk te danken aan de Karolingische renaissance dat een 

substantieel deel van de erfenis van de late Oudheid tot op de dag van 

vandaag behouden is gebleven. Romeinse poëzie en proza werden immers 

herwaardeerd en derhalve bestudeerd en gekopieerd.17 Een diep begrip of een 

groot respect voor Eros kon om een aantal redenen evenwel niet verwacht 

worden. Ondanks de herwaardering van het antieke erfgoed vormden ook 

tijdens de Karolingische renaissance de niet-christelijke klassieke teksten een 

zeer klein deel van het gehele corpus aan teksten in de bibliotheken van de 

kerken en kloosters. De focus van studie lag op het christelijke erfgoed, met 

name op de patristieke teksten van de vierde en de vijfde eeuw.18 Bovendien, 

zoals onder andere ook gesteld tijdens de Synodes van Valence (855) en 

Savonnières (859), was de herleving van het intellectuele leven gericht op 

bruikbare kennis, dat wil zeggen goddelijke en menselijke, maar nadrukkelijk 

met de bedoeling, ‘dat de vrucht van Gods kerk mocht groeien’.19 Ook de 

niet-christelijke erfenis stond in dienst van dit streven, niet anders dan zoals 

eeuwen eerder verwoord door Gregorius de Grote, wanneer hij stelde dat 

dezelfde lippen niet tegelijkertijd Jupiter én Christus kunnen prijzen.20 

Tenslotte, zoals uiteen gezet in hoofdstuk I.1, lag de nadruk in de literatuur en 

poëzie van de late Oudheid vooral op het beeld van Eros als een naakte afgod 

en op de smadelijke gevolgen van de aardse liefde.21 De bestudering van deze 

teksten kon het theologische standpunt, met een in een hoge en een lage vorm 

                                                 
17  Zie voor een genuanceerde visie op de erfenis van de Karolingische renaissance McKitterick 

(1994) pp. 317-323. Zie ook Munk Olsen (1982). 
18  Zie hierover G. Brown (1994) pp. 43-46.  
19  Concilie van Valencea, 855, c. XVIII, in: Konzilien der karolingischen Teilreiche (843-859), MGH 

Concilia III, p. 362 en Concilie van Savonnières ao 859, c. X, in: Konzilien der karolingischen 

Teilreiche (843-859), MGH Concilia III,  p. 478: ‘… ut utrisque eruditionis et divinę scilicet et 

humanę in ecclesia dei fructus valeat accrescere’. Zie voor verdere bronnen omtrent de 

doelen van scholing in deze periode Riché (1979) p. 362 e.v. 
20  Gregorius de Grote, Registrum, lib. XI, ep. 34. G. Brown (1994) vertaalde ‘Iovis laudibus’ 

abusievelijk als ‘the praise of Love’. Zie voor een groot aantal voorbeelden en een 

genuanceerde analyse van deze ambivalente houding jegens het erfgoed Teeuwen (2008) pp. 

31-47 en Teeuwen (forthcoming).  
21  Highet (1949) pp. 8-9. Zie hierover ook Panofsky (1960) p. 47. 
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gespleten liefde, en de afkeuring van Eros’ betekenis ook daarom niet anders 

dan versterkt hebben.  

De hernieuwde belangstelling voor en een gevoel van verbondenheid met 

het roemrijke verleden in het Karolingische tijdperk, leek evenwel een 

verlangen op te roepen om mythologie, filosofie en christelijke ideologie met 

elkaar te verenigen, getuige al aan het begin van dit tijdperk een gedicht van de 

hand van Theodulf van Orléans († 821), waarin deze uiteen zette dat men de 

antieke dichtkunst op filosofische wijze ‘mystiek’ zou moeten interpreteren22:  

 

De stylus van de dichters brengt leugens, die van wijzen waarheden.  

Zij plegen hun leugens vaak te keren in waarheid. 23 

 

Theodulf gaf, enkele regels na de hierboven geciteerde visie, vervolgens 

commentaar op de attributen van Eros: diens verdorven geest werd volgens 

Theodulf weerspiegeld in zijn pijlenkoker, zijn trouweloosheid in zijn boog. 

Zijn pijlen waren zijn gif; zijn toorts zijn hitte.24  

                                                 
22  Seznec (1953) p. 90 en in zijn voetsporen Brisson (2004) p.134. Een dergelijke benadering 

anticipeerde op de ‘philosophia moralis’ zoals een zienswijze als deze in een elfde-eeuws 

geschrift, toegeschreven aan Hildebert van Lavardin (1055-1133), aartsbisschop van Tours, 

betiteld is. De titel De fabulis moraliter expositis (of weer in het Engels vertaald als: Fifty fables 

explained according to moral philosophy) voor de Mythologiae of Mythologiarum libri van Fulgentius lijkt 

te impliceren dat Fulgentius zich een zelfde doel gesteld had. Deze titel dateert echter van na 

Fulgentius. Bovendien, hoewel de resultaten van beide auteurs elkaar uiteindelijk weinig 

ontlopen, verschilde het startpunt: Theodulfs missie was het aan het licht brengen van de 

universele waarde en waarheid van het nieuw gewaardeerde erfgoed waarmee hij zich wilde 

verbinden. Fulgentius, voor wie dit erfgoed dichterbij stond en geen herontdekking was, 

voelde zich genoopt deze aan de nieuwe tijd aan te passen door dit van erotiek, onzin en 

bijgeloof te ontdoen en de allegorische betekenissen ervan te onthullen. Zie hiervoor de 

proloog bij boek I van zijn Mythologiarum libri. Hij verklaarde zich daarin dankbaar en blij te 

zijn geboren in het na-heidense tijdperk omdat hij daarom objectief kon kijken naar oude 

legenden en het oude bijgeloof. 
23  Theodulf van Orléans, De libris quos legere solebam et qualiter fabulae poetarum a philosophis mystice 

pertractentur, Carmina, XLV, vs. 21-22, p. 543: ‘Falsa poetarum stilus affert, vera sophorum 

Falsa horum in verum vertere saepe solent.’ 
24  Theodulf van Orléans, Carmina, XLV, vs. 37-38, p. 544; cf. Isidorus van Sevilla, Etymologiae 

VIII.xi.80. ‘Mens prava in pharetra, insidiae signantur in arcu. Tela puer, virus, fax tuus ardor, 

Amor.’ Zie ook Born (1934) p. 369. 
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Het moge duidelijk zijn: hoe ‘renaissancistisch’ de geciteerde aanpak en 

zijn latere betiteling wellicht klinken, het waren wederom de negatieve 

Romeinse moraliseringen die hier weerklonken. In Theodulfs parafrase van de 

passage die de genoemde Isidorus vóór hem uit het werk van zijn voorgangers 

compileerde, bestond Eros slechts in de gevaarlijke krochten van het 

erfgoed.25  

                                                 
25  Zie voor de passage van Isidorus noot 42 en voor Isidorus als doorgeefluik van klassieke 

kennis hoofdstuk I.1 noot 131 en noot 129 [‘Ita dicit Isidorus’ op fol. 48 v in bibl. nat. ms. 

Lat. 15158]. Als inspiratiebron voor de passage van Isidorus kan bijvoorbeeld Propertius 

genoemd worden, geciteerd noot 44. Zie hierover verder § II.1.2 en II.1.3. 

 Theodulf van Orléans, De libris quos legere solebam et qualiter fabulae poetarum a philosophis mystice 

pertractentur, Carmina, XLV, vs. 33-64, p. 543-544:  

 ‘Fingitur alatus, nudus, puer esse Cupido, 

 Ferre arcus et pharetram, toxica, tela, facem. 

 Quod levis, alatus, quod aperto est crimine, nudus, 

 Sollertique caret quod ratione, puer. 

 Mens prava in pharetra, insidiae signantur in arcu. 

 Tela puer, virus, fax tuus ardor, Amor. 

 Mobilius, levius quid enim vel amantibus esse 

 Quit, vaga mens quorum seu leve corpus inest ? 

 Quis facinus celare potest quod Amor gerit acer, 

 Cuius semper erunt gesta retecta mala ? 

 Quis rationis eum spiris vincire valebit, 

 Qui est puer effrenis et ratione carens ? 

 Quis pharetrae latebras poterit penetrare malignas, 

 Tela latent utero quot trucelenta malo ? 

 Quo face coniunctus virosus prosilit ictus, 

 Qui volat, et perimens vulnerat, urit, agit ?’  

Deze beschrijving is sterk geïnspireerd door Isidorus. Wat volgt kan echter niet op hem 

worden teruggevoerd. De ‘daemon fornicationes’ uit de Etymologiae, bij Theodulf de ‘moechiae 

daemon’, sleept zijn slachtoffers naar de hel van het losbandige leven:  

‘Este sceleratus enim moechiae daemon et atrox, 

 Ad luxus miseros saeva barathra trahens. 

Decipere est promptus, semperque nocere paratus, 

Daemonis est quoniam vis, opus, usus ei. 

Somnus habet geminas, referunt ut carmina, portas. 

 Altera vera gerit, altera falsa tamen. 

Cornea vera trahit, producit eburnea falsa. 

 Vera vident oculi, falsa per ora meant. 
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Theodulfs beschrijving was geheel in lijn met het Karolingische 

intellectuele leven, dat streefde naar een vereniging van het bestudeerde 

heidense materiaal met de christelijke waarheid. Een groot verlangen naar 

concrete en zo authentiek mogelijke teksten stond daarbij voorop. Het 

heidense materiaal was echter voornamelijk laatantiek of werd bestudeerd via 

vroegchristelijke commentaren. De hiervoor genoemde Hrabanus Maurus, 

één der belangrijkste Karolingische geleerden, schreef in de inleiding bij zijn 

commentaar op Ezechiel dat het hem gezonder leek te leunen op de doctrines 

van de kerkvaders dan, ongepast, zijn eigen ideeën naar voren te brengen.26 

Alcuinus schreef al eerder in een van zijn brieven aan Karel de Grote, dat - 

wanneer het geloofszaken betreft - niet anders dan één geest door de lippen 

en harten van allen kan spreken.27 Hij meende bovendien dat het beter was de 

                                                                                                                                               
Rasile nam cornu, tener et translucet ocellus, 

 Obtunsumque vehit oris hiatus ebur. 

Non splendorem oculis, non sentit frigora cornu, 

 Par denti atque ebori visque colorque manet. 

Est portis istis virtus non una duabus, 

 Os fert falsa, oculus nil nisi vera videt. 

Pauca haec de multis brevibus contricta catenis 

 Exempli causa sit posuisse satis.’  

De poorten die Theodulf beschreef, kunnen in verband gebracht worden met de valse 

hoornen en de ware ivoren poort van de slaap van Vergilius in zijn Aeneis lib. 6, vs. 893-896. 

Zie Chance (1994) p. 139. Dit werk van Chance is met terughoudendheid te gebruiken. Zie 

de recensie ervan door Wetherbee (1997) p. 125: ‘So long as they confine themselves to 

descriptive paraphrase of these not very difficult texts, the discussions serve to highlight 

interesting patterns and motifs, and so have a certain usefulness. But they are interlarded 

with historical generalizations, and speculations about the political and cultural agenda of 

this or that writer, that are often misleading and nearly always without scholarly foundation. 

At times they are simply unintelligible.’  
26  Hrabanus Maurus, Commentariorum in Ezechielem lib. I, col. 498: ‘Magis enim mihi videbatur 

salubre esse ut humilitatem servans sanctorum Patrum doctrinis inniterer, quam per 

arrogantiam, quasi propriam laudem quaerendo, mea indecenter proferrem.’ Zie Reuter 

(1984) pp. 42-43 en G. Brown (1994) p. 41. 
27  Epistolae Karolini aevi II, no. 149, p. 244: ‘Et si aequaliter et concorditer cunctorum in 

professione, vel defensione catholicae fidei resonant scripta, intellegi potest, quod per 

omnia ora et corda unus loquitur spiritus; sin autem diversum aliquid inveniatur in dictis vel 

scriptis cuiuslibet, videatur, quis maiore auctoritate sanctarum scripturarum vel 

catholicorum patrum innitatur, et huic laudis palma tribuatur, qui divinis magis inhaereat 
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christelijke wijsheid bij de bron te betrekken omdat ‘het beste water het 

koudste water van de bron is, en beter is om te drinken dan de stroompjes die 

hier en daar langs de steile heuvels stromen en die zijn beroerd door dieren, 

beesten en varkens.’28  

Een gedeeltelijk positievere kijk op Eros leek mogelijk te zijn toen 

Remigius van Auxerre († 908), in zijn commentaar op De nuptiis Philologiae et 

Mercurii door Martianus Capella naar het voorbeeld van Plato twee personages 

met de naam Venus opvoerde.29 De ene Venus was ‘kuis’ (casta) en de andere 

‘schandelijk’ (turpis). Ze werden vergezeld door twee cupido’s. De ene was 

eervol en de andere was schandelijk. (‘duo cupiditates: cupiditas honesta et 

turpis’).30 Eén Cupido was hier dus in ieder geval deugdzaam. Remigius 

koppelde even later de verboden en wellustige liefde aan Hermaphroditus in 

de rol van zoon van de ‘Venus turpis’. De geoorloofde liefde, de ‘Venus casta’, 

werd de echtgenote van Vulcanus. Deze familiebanden zouden ruimte 

geschapen kunnen hebben voor Cupido in de rol van zoon in een context van 

de geoorloofde, eerlijke en deugdzame liefde.31 Deze eventuele opleving werd 

echter niet expliciet en vond noch in het werk van Remigius, noch elders, enig 

vervolg.  

Martianus noemde Cupido in zijn verhaal bij zijn alias ‘Piceus’. 

Remigius legt uit waarom: ‘Hij is zwart want hij bezoedelt met zijn liefde’. 

Cupido wordt volgens Remigius Piceus genoemd ‘omdat de volgelingen van 

voluptas schaduwen en verborgen plekken zoeken om dit [het najagen van 

                                                                                                                                               
testimoniis.’ Zie G. Brown (1994) p. 41. 

28  Epistolae Karolini aevi II, appendix 2, p. 486: ‘Melior est et fontis aqua hausta algidior et ad 

potandum habilior, quam errantes per divexa montis camporumque huc illiuque rivuli 

diversis animantibus et bestiis at a porcis turbati, vel ubi sues volutabra delegere solent.’ Zie 

G. Brown (1994) p. 41. 
29  Plato, Symposion, 181 A-B. 
30  Remigius van Auxerre, Commentum in Martianum Capella, I, iii,14, vol. I, p. 69: ‘Nam sicut 

sunt duae veneres, casta et turpis, ita et duo Cupidines, cupiditas videlicet honesta et turpis.’ 

Martianus bestempelde de Cupiditas in De nuptiis I eveneens als de god Cupido die zowel 

een vleselijk als een deugdzaam liefdesverlangen belichaamde. Zie hierover Chance (1994) 

pp. 261-262.   
31  Remigius van Auxerre, Commentum in Martianum Capella, I, xxxvii, 1 p. 135, en II, lxii, 11 p. 

180.  
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voluptas] ten uitvoer te brengen.’32 Remigius volgde de toonaangevende 

beschrijvingen van Isidorus van Sevilla toen hij Cupido beschreef als naakt, 

omdat verdorven daden naakt worden uitgevoerd en in verdorvenheid niets 

geheim kan blijven. Zijn vleugels en pijlenkoker verklaarde hij uit de 

vluchtigheid van de lage liefde en het steken van het slechte geweten na het 

begaan van een misdrijf. Het kind-zijn van de god verwees naar de 

kinderachtigheid van de immorele liefde en de gebrekkige manier van praten 

van minnaars.33 Renaissance of niet, het moge duidelijk zijn dat de reputatie 

van Eros niet verbeterde.  

Karolingische geleerden waren echter geen passieve compilatoren van 

authentiek materiaal. Ze gaven de antieke traditie niet alleen door, maar gaven 

de antieke teksten ook een nieuwe betekenis en een nieuwe plaats in het 

intellectuele leven. Op actieve wijze gaven ze argumenten bij motieven van 

hun patristieke en Bijbelse autoriteiten en gaven nieuwe, verchristelijkte 

betekenissen aan dat in de schepping wat er nog geen had.34  

 

                                                 
32  Remigius van Auxerre, Commentum in Martianum Capella, VII, ccclxvi, 8, vol. II, p. 179:  

‘puer ille id est Cupido, piceus id est Niger, eo quod tetros, reddat suo amore; vel ideo 

Cupido piceus dicitur quia sectatores voluptatis ad hoc exequendum tenebras et obscura 

loca inquirunt.’  
33  Remigius van Auxerre, Commentum in Martianum Capella, I, viii, 22, vol. I, p. 81. Vgl. Isidorus 

van Sevilla, Etymologiae VIII.xi.80; zie in dit hoofdstuk noot 42. 
34  Zie hierover Contreni in Sullivan (1995) pp. 106-141, Contreni in McKitterick (1995) pp. 

709-757, Nees (1991), Nees (1995) pp. 186-226 en Marenbon (1994) pp. 171-189. 
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§ II.1.2 Eros in de christelijke encyclopedieën 

 
Isidorus en Hrabanus 

 

Zoals het binnen de Karolingische geleerde praktijk past, stonden bij 

Hrabanus Maurus authenticiteit van de bronnen en de terugkeer ‘ad fontes’ 

voorop.35 Isidorus, de vroegste christelijke encyclopedist vóór hem zocht naar 

de herkomst der dingen teneinde het wezen ervan te vinden. Daartoe 

compileerde hij antieke kennis, ordende en verklaarde deze. Hrabanus koos 

hem tot zijn belangrijkste autoriteit.36 In de De universo bracht hij, net als 

Isidorus in de Etymologiae, alle kennis die voorhanden was samen en ‘onthulde’ 

hiervan de christelijke betekenis. De goddelijke wil schiep alles wat was en 

droeg daarom het teken van de Allerhoogste. Dit teken was het belang van 

alles, niet de dingen zelf. Dit goddelijke spoor kon in al wat was zichtbaar 

gemaakt worden door geleerden als Isidorus en Hrabanus, mannen met 

verstand van etymologie, symboliek en allegorie. Dit verzamelen en 

openbaren van de herkomst en zo van de diepere betekenis achter de objecten 

en begrippen was het doel van wetenschap: het encyclopedische ideaal. 

Hrabanus voegde aan Isidorus nog aanvullende uitleggingen toe.37 De aldus 

gecreëerde kennispool diende voor ieder gelijk te zijn. Vanuit een 

overzichtelijk werk als de De universo zouden zich de inzichten erin bovendien 

snel (hoewel mijns inziens wel op verschillende begripsniveaus) moeten 

kunnen verspreiden onder de gemeenschap.38 

Naar het voorbeeld van de Etymologiae gaf Hrabanus in zijn De universo 

                                                 
35  Deze ‘obsessie’ met authenticiteit en autoriteit van bronnen strekt zich overigens ook uit 

naar het heidense bronnenmateriaal. Dit wordt vooral duidelijk uit activiteiten in de 

paleisschool als het verzamelen, vergelijken en knippen en plakken van teksten teneinde te 

komen tot een zo correct en authentiek mogelijke versie. Zie hierover G. Brown (1994) p. 

43.  
36  De gelijkenis is zo sterk dat Hrabanus’ werk soms de titel krijgt van dat van Isidorus. Zo 

draagt het manuscript van Hrabanus’ De universo in Montecassino (Biblioteca dell’Abbazia 

ms. 132; zie hierna) in een elfde-eeuwse boekeninventarislijst de titel Rabanum 

Ethimologiarum. Zie Newton (1999) p. 20. 
37  Heyse (1969), Ribémont (2001) pp. 289-313 en Brunhölzl (1975) pp. 331-333. 
38  G. Brown (1994) p. 42. 
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een beschrijving van het uiterlijk en karakter van verschillende heidense goden 

- ook telgen van God, tenslotte - en voorzag deze van een uitleg.39 Van de 

afbeeldingen van Eros bij deze passage is er in de verschillende overgeleverde 

versies een drietal bewaard gebleven. In een uitgebreid geïllustreerde en 

enigszins uitgebreide kopie van de De universo uit 1023, Montecassino, 

Biblioteca dell’Abbazia ms. 132, vervaardigd en nog steeds aanwezig in de 

abdij van Montecassino bevindt zich op p. 398 de oudste hiervan (afb. 60). 

Twee andere afbeeldingen van Eros bevinden zich in een fragment, dat in de 

late veertiende eeuw in Catalonië is ontstaan en zich thans in de 

Staatsbibliothek in Berlijn bevindt (ms. latina in fol., 930), en in een vijftiende-

eeuwse Zuid-Duitse kopie van De universo in de Biblioteca Apostolica 

Vaticana, (ms. Pal. lat., 291) (afb. 61 en 62). De god Eros is in de genoemde 

drie miniaturen afgebeeld in het gezelschap van Venus - met wie hij 

gewoonlijk in verband gebracht werd - en in dat van Pan, de nogal amoureuze 

natuurgod. De drie goden staan in de drie miniaturen ordelijk en 

bewegingloos naast elkaar opgesteld en tonen hun attributen aan de 

beschouwer. Meer dan een saaie som van hun specifieke karaktertrekken zijn 

ze niet.  

 

Een encyclopedische tekst over Eros 

 

Isidorus wijdde het achtste boek van de Etymologiae geheel aan de cultussen uit 

het verleden en somde in zijn elfde hoofdstuk, ‘de diis gentium’, een lange lijst 

van goden op.40 Aan deze kosmische catalogus voegde hij, naar Platonische en 

stoïsche traditie, zingevende uitleg toe. Zoals eerder genoemd zocht Isidorus 

hiertoe naar de herkomst der dingen. In zijn ‘de diis gentium’ deed hij dat op 

euhemeristische, etymologische en allegorische wijzen.41 Zijn beschrijving van 

de god Eros zou onder de laatste twee categorieën geschaard kunnen worden. 
                                                 

39  De De universo leunt in sterke mate op de Etymologiae, maar er zijn ook verschillen aan te 

wijzen. Naast dat Hrabanus Isidorus niet geheel en precies overschreef, voegt hij op veel 

plaatsen mystieke en allegorische betekenissen toe. Bovendien is Isidorus niet zijn enige 

bron. Zie Rissel (1976), Heyse (1969), Saxl (1957) pp. 233-235, Reuter (1984) pp. 6-13 en 

44-48.  
40  Zie voor de indeling van Isidorus’ godencatalogus en de bronnen hiervoor Henderson 

(2007) pp. 118-120, Chance (1994) pp. 139-147 en Brehaut (1964) pp. 30-34 en pp. 89-263. 
41  Zie MacFarlane (1980) pp. 9-10. 
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De belichaming van de aardse liefde was voor Isidorus de verklaring van het 

begrip. Isidorus heeft de godheid dan ook nauwkeurig beschreven.  

Hrabanus stelde zich in zijn vijftiende boek van zijn encyclopedie aan 

dezelfde taak als Isidorus en schreef daarbij de passage over Eros letterlijk van 

zijn voorganger over en vulde deze ook niet verder aan. Ook de verschillende 

latere versies van de De universo bevatten geen uitbreiding op de passage. Eros 

werd in de passage uitgelegd als een ontuchtige demon. Volgens Isidorus, en 

volgens Hrabanus naar diens voorbeeld, is de godheid gevleugeld afgebeeld 

omdat hij een vluchtige en grillige demon is. Omdat de god dom en irrationeel 

is, is hij afgebeeld als een kind. Bovendien draagt hij een pijl waarmee hij het 

hart doorboort en een toorts waarmee hij het hart doet ontvlammen.42 

Isidorus had zich, bij het schrijven van deze tekst, onder andere laten 

inspireren door de Romeinse dichter Propertius (ca. 50-ca. 15 v. Chr.).43 In 

zijn Elegieën, waarin hij voornamelijk zijn onbereikbare geliefde Cynthia 

bezong, gaf de dichter een beschrijving van de oude god Eros, waarbij hij 

wellicht een afbeelding van de godheid voor ogen had: 

 

Hoe hij ook heet, de schilder van Amor als jeugdige jongen,  

hier is bepaald -vind je niet?- een ware meester aan het werk. 

Om te beginnen zag hij hoe gedachteloos de minnenden leven:  

als de affectie verslapt gaat groot geluk soms teniet. 

Dan gaf hij Amor zijn vleugels die gaan hoe de wind waait; met opzet: 

zo blijkt hoe grillig de god vliegt in het menselijk hart,  

hoe hij ons slingerend omhoog of omlaag werpt op de deining van de golven;  

‘t briesje dat ons dikwijls drijft, mist elke zekere koers. 

Ook is, dat past hem, zijn hand met hellebaarden gewapend,  

hangt van zijn schouder de boog met Creta’s pijlenkoker af. 

                                                 
42  Isidorus van Sevilla, Etymologiae, VIII.xi.80; cf. Hrabanus Maurus, De universo, XV.vi. col. 

432: ‘Cupidinem vocatum ferunt propter amorem. Est enim daemon fornicationis. Qui 

ideo alatus pingitur, quia nihil amantibus levius, nihil mutabilius invenitur. Puer pingitur, 

quia stultus est et irrationabilis amor. Sagittam et facem tenere fingitur. Sagittam, quia amor 

cor vulnerat; facem quia inflammat.’ 
43  Dit kan natuurlijk ook indirect geweest zijn. Bijvoorbeeld via Servius of via latere 

bewerkingen van zijn werk. Volgens MacFarlane (1980) pp. 29-30 zijn met name Servius 

(of latere bewerkingen) en Augustinus de bronnen voor de passage. Zie over de bronnen 

van Isidorus ook Chance (1994) pp. 139-147) en Philipp (1912) pp. 20-90. 
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Blind voor het komende schot kunnen wij ons in veiligheid wanen:  

niemand blijft ongedeerd, geen komt er heelhuids vanaf.44 

 

Propertius’ beschrijving van het uiterlijk van Eros - waarschijnlijk zelfs van 

een tastbare afbeelding van de godheid - is meer dan alleen een formele 

ekphrasis: Propertius legde meerdere betekenislagen achter de afbeelding 

bloot.45 Met deze subjectieve moraliseringen van Eros’ uiterlijk, van het beeld 

van de liefde46 dus, poogde hij uitdrukking te geven aan zijn gevoelens van 

wanhoop, veroorzaakt door zijn eigen onmogelijke liefde. Hij maakte zijn 

werk hiermee tot een aantrekkelijke inspiratiebron voor auteurs als Isidorus en 

Hrabanus die zich tot taak hadden gesteld de antieke wetenschap te verenigen 

met het christelijke gedachtegoed door de onderliggende betekenis ervan te 

onthullen. Isidorus liet zich daarom onder meer door Propertius’ beschrijving 

leiden. Derhalve kan gesteld worden dat de beschrijving van Eros in de 

encyclopedie van Hrabanus en de latere kopieën en bewerkingen daarvan 

deels en indirect terug gevoerd kan worden op Propertius’ gemoraliseerde 

ekphrasis.  

 

De afbeelding van Eros in de De universo 

 

De elfde-eeuwse miniatuur in het genoemde manuscript in Montecassino met 

daarin Eros (afb. 60) geflankeerd door Venus en Pan betreft - net als de 

                                                 
44  Propertius, Elegiae, II, 12, vs. 1-12. pp. 73-74 (Nederlandse vertaling door Peters (1991): 

‘Quicumque ille fuit, puerum qui pinxit Amorem,  

nonne putas miras hunc habuisse manus? 

is primum vidit sine sensu vivere amantis,  

et levibus curis magna perire bona. 

idem non frustra ventosas addidit alas, 

fecit et humano corde volare deum: 

scilicet alterna quoniam iactamur in unda, 

nostraque non ullis permanet aura locis. 

et merito hamatis manus et armata sagittis, 

et pharetra ex umero Cnosia utroque iacet: 

ante ferit quoniam tuti quam cernimus hostem, 

nec quisquam ex illo vulnere sanis abit.’ 
45  Laird (1996) pp. 75-102. 
46  Een visualisering, hetzij in woorden, hetzij in een daadwerkelijke afbeelding. 
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andere miniaturen in de codex - een vrij eenvoudige pentekening met hier en 

daar wat kleur. De goden staan, zonder dat er enige actie is gesuggereerd, 

frontaal opgesteld en zijn in geen enkel verhalend verband met elkaar 

gebracht. Ze hebben grote platte voeten die, door het ontbreken van 

slagschaduwen, lijken af te hangen. Ze hebben min of meer dezelfde 

haardracht, die ook overeenkomt met de meeste andere figuren in de 

beeldcyclus van de codex. Pan lijkt slecht passende pantoffels in de vorm van 

hoeven aan te hebben. De positie van de voeten van de drie goden doet 

vermoeden dat er een onbegrepen contrapost in het voorbeeld voorkwam. 

Venus en Eros dragen een dierenvel of wellicht een toga over hun verder 

naakte lichaam. Pan is gekleed in een korte tuniek die wellicht een dierenvel 

zou kunnen voorstellen. De kleding hangt stijf af en hier en daar is met pen 

wat plooival gesuggereerd. Venus is aan geen attribuut herkenbaar en haar 

identiteit moet worden afgeleid uit haar combinatie met Eros. Het feit dat ze 

een vrouw is, is af te leiden uit haar lange haren en eventueel uit haar geringere 

afmeting ten opzichte van de beide heren die haar vergezellen. Eros draagt 

een fakkel en een pijl bij zich. Pan draagt stralen aan zijn slapen in plaats van 

de traditionele hoorntjes, een panfluit en een herdersstaf.47  

De decoratieprogramma’s in het elfde-eeuwse ms. Montecassino, 

Biblioteca dell’Abbazia 132 en de vijftiende-eeuwse Zuid-Duitse versie in de 

Vaticaanse bibliotheek, (BAV, Pal. lat. 291) komen zeer sterk met elkaar 

overeen. Reuter heeft op overtuigende wijze beargumenteerd dat beide 

afbeeldingen kopieën moeten zijn van een gemeenschappelijk model dat 

                                                 
47  In BAV, Pal. lat. 291 (afb. 62) is Venus als vrouw te herkennen aan haar lange haren. In het 

fragment Berlijn, Staatsbibliothek Ms. latina in fol., 930 (afb. 61) is ze echter een man 

geworden. Tenminste, er is niets wat haar als vrouw identificeert. Alleen in Montecassino, 

Biblioteca dell’Abbazia 132 (afb. 60) draagt Eros een pijl bij zich. Wel is hij in alle drie de 

miniaturen voorzien van een fakkel, hoewel deze in Berlijn, Staatsbibliothek Ms. latina in 

fol., 930 getransformeerd is tot een platte schaal waar vlammen uit oprijzen. In Berlijn, 

Staatsbibliothek Ms. latina in fol., 930 zijn bovendien Eros vleugels verdwenen, die hij in de 

twee andere miniaturen wel heeft en in BAV, Pal. lat. 291 heeft hij borsten. De haren van 

Pan in BAV, Pal. lat. 291 lijken overeind te staan en in Berlijn, Staatsbibliothek Ms. latina in 

fol., 930 zijn zijn hoorntjes tot ezelsoren geëvolueerd. De drie miniaturisten hebben Pan 

consequent een panfluit en een herdersstaf meegegeven, hoewel de staf een slang geworden 

is in BAV, Pal. lat. 291 en een bezem in Berlijn, Staatsbibliothek Ms. latina in fol., 930. De 

hoeven van Pan zijn bovendien klauwen in BAV, Pal. lat. 291.  
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ontstaan moet zijn in de negende eeuw.48 Het is heel wel mogelijk dat keizer 

Hendrik II (1002-1024) het manuscript met daarin dit gemeenschappelijke 

voorbeeld aanleverde. Een belangrijk bewijs dat de beeldcyclus in het 

Vaticaanse manuscript geen kopie is van die in de codex in Montecassino is 

het feit dat er een deel van Hrabanus’ tekst ‘vergeten’ is in Montecassino. In 

de Vaticaanse codex is de passage echter wel aanwezig en is bovendien van 

illustraties voorzien.  

De antiek aandoende elementen in de codex in Montecassino hebben 

stemmen op doen gaan voor een geïllustreerde Etymologiae uit de omgeving van 

Isidorus die op zijn beurt het voorbeeld zou zijn geweest voor de negende-

eeuwse versie van de De universo.49 Gezien het feit dat de Etymologiae 

ternauwernood voltooid was toen Isidorus stierf, is het echter onwaarschijnlijk 

dat er in de zevende eeuw al een luxe exemplaar met illustraties bestond, hoewel 

dit natuurlijk niet volledig kan worden uitgesloten. Isidorus repte ook met geen 

woord over illustraties in zijn brieven aan zijn vriend Braulio toen hij deze, tegen 

het einde van zijn leven, zijn nog ongecorrigeerde Etymologiae toezond. 50 Reuter 

wijst bovendien op de passages die in de tekst van Isidorus niet voorkomen, 

maar wel in de codex in Montecassino en in het Zuid-Duitse manuscript en die 

ook geïllustreerd zijn. Ook dit spreekt een geïllustreerde Etymologiae als 

voorbeeld voor de negende-eeuwse De universo tegen. De antiek aandoende 

elementen in het manuscript kunnen overigens ook verklaard worden uit de 

Karolingische context, waarin antiquiserende elementen niet ongebruikelijk zijn. 

De drie oudste overgeleverde exemplaren van De universo zijn 

ongeïllustreerd. Dit maakt het volgens Reuter onaannemelijk dat het model 

achter de beeldprogramma’s in Montecassino en de Vaticaanse bibliotheek 

direct van de hand van Hrabanus zou zijn. Ook bevinden zich in de 

geïllustreerde exemplaren bepaalde klassieke citaten die ontbreken in de 

oudste drie codices en die, tegen de gewoonte van Hrabanus in, niet van een 

mystieke exegese zijn voorzien. Zowel de iconologie als de opzet van het 

omvangrijke programma staat echter volledig in de Karolingische traditie.51 

                                                 
48  Reuter (1984) pp. 6-13 en 22-48. 
49  Saxl (1957) deel I, pp. 228-241. 
50  Zie voor de brieven de vertalingen door Ford (1970), pp. 66-67. 
51  Reuter (1984) p. 48: ‘mit Nebeneinander von schlichter Wortillustration und assoziativer 

Bebilderung in einem umfangreichen Zyklus ikonographisches Neuland’.  
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Het model dat ten grondslag moet liggen aan de codices in Rome en in 

Montecassino kan daarom niet anders dan in de negende eeuw of in het begin 

van de tiende eeuw ontstaan zijn.52  

 

Tekst en beeld 

 

De liefdesgod klinkt in Propertius’ uitgebreide ekphrasis een stuk gevaarlijker 

dan hij eruit ziet in de afbeeldingen in de De universo. De afgebeelde 

bewegingloze godheid in het elfde-eeuwse manuscript in Montecassino haakt 

nauwelijks aan bij de veroorzaker en personificatie van een dwaze 

liefdesziekte: de fladderende jongen die willekeurig argeloze mensen aanvalt, 

hen pijnigt met zijn pijlen, hun harten door vuur doet verteren en hen even 

onredelijk maakt als hij zelf, zoals Propertius hem karakteriseerde. De 

Erosfiguur in Montecassino heeft zijn wapens niet in de aanslag en het is 

moeilijk voor te stellen dat deze statische entiteit ooit grillig zou fladderen, 

met vleugels ‘vol wind’.  

Ook de tekst bij dit beeld, hoewel terug te voeren op Propertius, 

verwijst niet naar de dynamische jongen die de Romeinse dichter voor zich 

zag. Zowel het beeld als de tekst kunnen gekarakteriseerd worden als droge 

opsommingen van de karaktertrekken van de antieke god der liefde die op 

hun beurt tastbaar zijn gemaakt door de attributen van Eros. De tekst voegt 

aan deze karaktertrekken, zoals gevisualiseerd door zijn attributen, vervolgens 

nog een korte verantwoording toe. Zoals dat past binnen het encyclopedische 

ideaal, zijn zowel tekst als afbeelding een beknopte uitleg van het begrip dat 

de godheid is, vergelijkbaar met de etymologische verklaring van een woord of 

een set van woorden. 

 

Ondeugd 

 

Deze encyclopedische beschrijving en het beeld van Eros grijpen terug op 

Propertius’ moraliserende ekphrasis. Propertius, Isidorus en Hrabanus 

                                                 
52  Reuter (1984), pp. 6-13, 22-48; vgl. resp. Saxl (1957) Dl. I, pp. 228-241, Le Berurrier (1978) pp. 

2-7 en Himmelmann (1986) pp. 8-11. Weitzmans observatie (1947) p. 47 dat de codex in 

Montecassino in de ‘papyrusstijl’ is geïllustreerd, versterkt deze gedachte eveneens, maar 

vormt geen bewijs.  
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verwezen alle drie consequent niet naar de goddelijke kant van de Erosfiguur 

en de drie auteurs plaatsten unaniem het wereldse aspect van deze godheid 

voorop. Verder lopen de Romeinse en de middeleeuws-encyclopedische visies 

uiteen. De reputatie en handelingsbekwaamheid van de aardse Eros was in de 

eeuwen tussen Propertius en Isidorus drastisch veranderd en ingeknot. Hij 

had zelfs een geheel nieuwe status bereikt. Augustinus had met zijn 

loskoppeling van Eros van de goddelijke liefde en met het feit dat hij de 

godheid verbond met de lage liefde een belangrijke verschuiving in de status 

van de godheid teweeg gebracht. De nederlaag van de ondeugden in de 

Psychomachia van Prudentius illustreert dit. Eros trad in de Psychomachia niet 

alleen voor de eerste maal voor het voetlicht als de ondeugd Cupiditas of Amor 

carnalis, hij werd er ook verslagen en verjaagd. Het was vervolgens ook voor 

lange tijd de laatste maal dat hij in actie ten tonele werd gevoerd.  

Ook in de Karolingische context is Eros verslagen en wordt hij niet als 

handelende godheid naar voren gebracht. Hrabanus verwoordde in zijn De 

institutione clericorum even treffend als ambivalent hoe goden als Eros aangepakt 

dienden te worden: net zoals je volgens Deuteronomium een gevangen 

genomen heidense vrouw met wie je wilt trouwen aanpakt.53 Deze vrouw 

moet worden geëpileerd, de nagels geknipt en het hoofd kaalgeschoren. Pas 

dan mag men bezit van haar nemen. Wanneer men wereldlijke dichters leest 

en wanneer men geschriften met wereldlijke wijsheid in handen krijgt, dient 

men, aldus Hrabanus, eenzelfde lijn te volgen. Alles wat nuttig is zal moeten 

worden behouden en in overeenstemming gebracht worden met het geloof. 

Wat echter aan nutteloze godenbeelden, over de zinnelijke liefde en over 

zorgen voor tijdelijke dingen aangetroffen wordt, moet uitgerukt, 

weggeschoren en met scherpe messen verwijderd worden. Mensen met 

minder verstand moeten immers niet de indruk krijgen dat geleerden zich 

overgeven aan afgodendienst.54  
                                                 

53  Deuteronomium 21:10-14. 
54  Hrabanus Maurus, De clericorum institutione, III.xviii, col. 396: ‘Poemata autem et libros 

gentilium si velimus propter florem eloquentiae legere, typus mulieris captivae tenendus est, 

quam Deuteronomium describit; et Dominum ita praecepisse commemorat, ut si Israelites 

eam habere vellet uxorem, calvitium ei faciat, ungues praesecet, pilos auferat, et cum 

munda fuerit effecta, tunc transeat in uxoris amplexus. Haec si secundum litteram 

intelligimus, nonne ridicula sunt? Itaque et nos hoc facere solemus, hocque facere 

debemus, quando poetas gentiles legimus, quando in manus nostras libri veniunt sapientiae 
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 Hrabanus heeft er klaarblijkelijk vanaf gezien Eros ‘te verwijderen met 

scherpe messen’, maar verslagen en machteloos heeft hij hem wel gelaten. Hij 

was al onschadelijk gemaakt door het christendom en nu gevangen in een 

christelijke encyclopedie. Hij is geheel losgeweekt van de geëerde en gevreesde 

godheid uit de vroege mythologie en evenzeer verwijderd geraakt van de 

macht die hij in zijn aardse hoedanigheid had over Propertius als 

personificatie van diens emoties.  

 

 

 

                                                                                                                                               
saecularis, si quid in eis utile reperimus, ad nostrum dogma convertimus; si quid vero 

superfluum de idolis, de amore, de cura saecularium rerum, haec radamus, his calvitium 

inducamus, haec in unguium more ferro acutissimo desecemus. Hoc tamen prae omnibus 

cavere debemus, ne haec licentia nostra offendiculum fiat infirmis: ne pereat qui infirmus 

est in scientia nostra frater, propter quem Christus mortuus est, si viderit in idolio nos 

recumbentes.’ Duitse vertaling in Freundgen (1909) pp. 121-122. 

 Hoewel geleerden als Beda, Alcuinus, Hrabanus en Hadoard van Corbie steeds weer 

waarschuwden voor de gevaren van de heidense traditie voor de christelijke ziel, was de 

belangstelling voor de antieke literatuur, en niet in de laatste plaats voor de heidense, groot. 

Hadoard van Corbie schreef bijvoorbeeld hoe hij vreesde voor het lezen van auteurs van 

buiten de christelijke grenzen en van wie de zielen buiten in de duisternis waren. 

Tegelijkertijd noemde hij deze werken vol van verborgen schatten en een basismetaal 

waaruit goud gemaakt kan worden: Hadoard van Corbie, pp. 683-685. Zie hierover G. 

Brown (1994) pp. 38-39. 
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§ II.1.3 Een encyclopedisch perspectief 

 

Zoals gebleken voegen het beeld en de tekst vrijwel niets aan elkaar toe. De 

bronnen van die tekst sluiten, wat betreft de directe betekenis, niet aan bij de 

passage en het beeld in het handschrift in Montecassino. Deze constateringen 

dragen bij aan de beantwoording van de vragen waarom Eros in de 

encyclopedieën aanwezig is - behalve als verchristelijkt onderdeel van de stand 

van de wetenschap - en waarom er een afbeelding bij de tekst geplaatst is, en 

kunnen zij een genuanceerdere betekenis geven aan het voortleven van Eros 

in een middeleeuwse context. Deze twee vragen zullen in deze paragraaf op de 

voorgrond staan. Daarbij zal de aandacht niet zozeer uitgaan naar de manieren 

waarop ideeën en interpretaties van die ideeën hergebruikt werden en in het 

keurslijf van de christelijke moraal geperst werden, maar juist naar de 

opeenstapelingen en transformaties van deze ideeën en interpretaties in relatie 

tot hun doel en omgeving, zoals ze gecommuniceerd zijn naar hun publiek 

door beelden en woorden. Slechts dan zal Eros in zijn encyclopedische 

betekenis, als een niet-antiek, middeleeuws symbool, begrepen kunnen 

worden. 

De dynamiek van de interacties tussen het beeld, de tekst en het publiek 

ten aanzien van het materiaal dat in dit hoofdstuk voor het voetlicht staat, te 

weten Eros in een encyclopedisch milieu, en het verdwijnen van een heldere 

scheidslijn tussen het woord en het beeld zijn het gevolg van een aantal in dit 

onderzoek behandelde fenomenen.  

Ten eerste kan hier de moeite die genomen is Eros te verenigen met het 

christelijke denken genoemd worden. Een keuze had de christelijke 

encyclopedist kennelijk niet. Een tweede belangrijk gegeven is het in de 

inleiding besproken feit dat een mythologische figuur een interpretatief beeld 

beoogt te zijn van een onstoffelijk gegeven, dat visueel of literair uitgedrukt 

kan worden. Dit specifieke interpretatieve beeld wordt op zijn beurt, ten 

derde, door de toeschouwer van betekenis voorzien, afhankelijk van zijn of 

haar specifieke perspectief. De eigen abstractie die dit fenomeen aan het beeld 

van de oorspronkelijke abstractie - te weten de mythe of de mythologische 

figuur - verleent, is een belangrijk vierde punt. Dit maakt immers dat ook de 

mythe, op haar beurt voor eeuwig opnieuw geïnterpreteerd kan worden.  
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Eros zelf vormt een interessant vijfde verschijnsel. Aan Eros lijkt 

nauwelijks een oorspronkelijke abstractie ten grondslag te liggen, want wat is 

liefde? Het is een onbeantwoordbare vraag. Eros is daarom eigenlijk meer 

beeld dan inhoud en heeft dientengevolge, in verhouding tot ieder ander 

antiek mythologisch figuur, een opvallend hoge graad van abstractie.  

Over Eros hebben velen zich dan wel het hoofd gebroken en de 

encyclopedisten hebben moeite gedaan hem te verenigen met de christelijke 

moraal, maar de oplossing was uiteindelijk niet zo moeilijk. Hij werd, geheel in 

de moraliserende lijn van Augustinus en Prudentius, de te verslane ondeugd 

van de vleselijke liefde. Hij heeft deze redelijk eenvoudige, didactische 

oplossing voor zijn voortbestaan, in hoge mate aan zijn eigen flexibiliteit, aan 

zijn eigen relatieve ‘leegte’, te danken. Deze leegte maakte hem ook voor de 

encyclopedisten onproblematisch en gemakkelijk in een educatieve 

samenhang te incorporeren.  

 

Nut of noodzaak? 

 

De vraag is of het feit dat de godheid gemakkelijk van een didactische 

betekenis kon worden voorzien wel zo doorslaggevend is geweest voor de 

encyclopedisten toen ze hem opnamen in hun werk. De functie van de 

encyclopedieën was immers niet in alle opzichten in de eerste plaats 

instructief. Het feit dat Eros erin opgenomen was zou daarom veeleer 

begrepen moeten worden in het licht van de encyclopedische opvatting van de 

schepping, heden, verleden en toekomst behelzend, als een mozaïek van 

afspiegelingen van een abstracte waarheid, van betekenisvolle ‘beelden’. De 

belangrijkste functie van de encyclopedie was het weerspiegelen van dit 

mozaïek, ter ere van de volmaaktheid en van de Schepper ervan. In dat licht 

kan gezegd worden dat het antieke beeld der liefde - per definitie meer beeld 

dan inhoud en zich zo voegend naar ieder logisch wereldbeeld - niet alleen per 

definitie thuishoort in een encyclopedische context, maar er ook bijzonder 

goed in past. Dominant in het encyclopedische denken was bovendien de 

organische eenheid van heden en verleden en van de schepping als geheel.55 

                                                 
55  Dit geldt voor de encyclopedische samenhang. Het historische besef van de Karolingen in 

andere contexten wordt hier vanzelfsprekend niet ontkend. Het zou in zijn algemeenheid 

gesteld kunnen worden dat het antieke verleden voor auteurs als Isidorus een afgerond 
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Het opnemen van onderdelen van de geschiedenis zoals Eros in 

encyclopedieën - of het nu een inhoudelijke worsteling was of juist weer niet - 

was ook hierom een noodzaak en een plicht. 

Eros in de encyclopedische context mag niet afgedaan worden als een 

heidense godheid, louter voorzien van een didactisch bedoelde inhoud. Ook is 

hij in deze samenhang niet één van de vele herinneringen aan een voorbij 

verleden in woorden en beelden die, wellicht vanuit een zeker 

‘renaissancistisch’ verlangen naar vervlogen tijden, door een christelijke 

compilator zijn bijeengeraapt. De aanwezigheid van de godheid in de 

christelijke encyclopedie moet worden gezien als een gevolg van zijn hiervoor 

genoemde eigenaardigheden in combinatie met het belang van het beeld en de 

volledigheidsdrang binnen het middeleeuws-christelijke encyclopedische 

denken.  

Zowel Propertius als Isidorus en Hrabanus hadden door de in deel I 

van dit boek besproken beginselen en ontwikkelingen alle vrijheid om de oude 

godheid naar eigen inzicht en noodzaak te gebruiken en te interpreteren. Geen 

van hen beschouwde Eros als de personificatie van een ooit vaststaande 

abstractie. Voor Propertius was Eros een geschikt middel om zijn gevoelens te 

uiten. Hij zocht een bruikbaar ‘beeld’ om zijn emotionele staat tastbaar te 

maken. Hij creëerde er geen maar wist er een dat zo plooibaar was dat het kon 

worden aangewend om zijn persoonlijke gevoelens te symboliseren. Op 

eenzelfde wijze benaderden Isidorus, Hrabanus en hun navolgers Eros als een 

symbool, een begrip of fenomeen dat per definitie open staat voor 

verschillende interpretaties, en voorzagen hem van een gepaste inhoud, 

waarbij Eros’ relatieve leegheid en de moraliseringen door schrijvers als 

Propertius een geschikte basis vormden.  

De bewegingloze god der liefde, zoals hij afgebeeld is in het manuscript 

in Montecassino, doet de toeschouwer hoogstwaarschijnlijk niet in eerste 

instantie denken aan een antieke mythe of de menselijke gevoelens van 

                                                                                                                                               
geheel was, hetgeen afstand schiep en het gebruik van het verleden daarom 

vergemakkelijkte. Uit de eerder genoemde stellingnames ten opzichte van het erfgoed is 

immers steeds weer een duidelijk gevoel voor historiciteit naar voren gekomen. Bij het 

onthullen van de volmaaktheid van de schepping echter, waren tijd en veranderlijkheid 

geen dominante gegevens. Zie over de aanwezigheid van historisch besef  in de 

Karolingische periode, Innes en McKitterick (1994) pp. 193-217.  
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wanhoop door liefde die velen, zoals Propertius, kwellen. Meer dan de 

optelsom van zijn specifieke kenmerken, tastbaar gemaakt door zijn attributen 

is de god niet. De bijbehorende tekst door Isidorus heeft een gelijksoortig 

opsommend, maar ook enigszins verklarend, karakter en bevat weinig 

dramatiek. Noch Hrabanus, noch zijn navolgers hebben hier een woord 

commentaar aan toegevoegd.  

De afbeelding en de tekst scheppen dus een gelijksoortig beeld van 

Eros. De tekst biedt daarbij enige verklaringen voor dit beeld, als was de 

afbeelding een woord of een begrip. Men kan zich daarom, en om het feit dat 

het manuscript en zijn prototype geen ander publiek moeten hebben gekend 

dan geletterde geestelijken,56 afvragen waarom er - anders dan ter articulering 

van de tekst - een afbeelding bij de passage gevoegd is. Het visuele beeld van 

Eros voegt immers niets toe aan het geschreven beeld, noch was dit visuele 

beeld, gezien de context, bedoeld om onafhankelijk van de tekst begrepen te 

worden.57  

 

Een ‘middeleeuws symbool’ 

 

Een belangrijk raakpunt tussen de Romein Propertius en de latere 

encyclopedisten is het feit dat ze een ‘beeld’ uitlegden. De eerste verklaarde 

waarschijnlijk zelfs een daadwerkelijke schildering. Dit gegeven brengt de 

vraag waarom Eros in de encyclopedieën betrokken is enerzijds en de vraag 

waarom er een illustratie bij zijn beschrijving zou moeten worden geplaatst 

anderzijds, met elkaar in nauw verband: in het licht van de encyclopedische 

opvatting van het universum als een wereld van fysieke beelden van een 

diepere en voor stervelingen onzichtbare wereld, kan enerzijds gesteld worden 

dat Isidorus niets anders deed dan Propertius en dat hij het beeld van de liefde 

verklaarde. Zo bezien was dan de afbeelding van Eros niet alleen maar een 

                                                 
56  Zie G. Brown (1994) pp. 36-37: getuige de grote aantallen overgebleven tekstboeken van 

christelijke aard en de kleine aantallen tekstboeken van een niet-christelijke aard, was het 

niet eerder dan met een solide opleiding in de christelijke leer dat het verantwoord en in 

dienst van deze leer geacht werd om over te gaan tot de bestudering van niet-christelijke 

zaken. De bronnen in Riché (1979) vanaf p. 354 geven eenzelfde beeld. 
57  Zie ook de inleiding noot 22 over Gregorius’ uitspraken over beeldmateriaal als ‘boek voor 

de ongeletterden.’  
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illustratie bij de tekst, maar kan de tekst ook gezien worden als een beknopte 

verklaring van het uiterlijk van Eros, als een uitlegging van een woord of 

begrip en volgt de aanwezigheid ervan in de context van de encyclopedie 

eenvoudigweg de wetten der logica. Deze was immers bedoeld om de 

volmaaktheid en de harmonie van de schepping te weerspiegelen en toe te 

lichten voor een geletterd publiek.   

Het moge anderzijds duidelijk zijn dat de middeleeuwse 

encyclopedisten de god in hun werk vanuit een ander perspectief betrokken 

dan de Romein Propertius, hoewel op een gelijkende verklarende wijze. 

Encyclopedisten als Isidorus en Hrabanus zochten, anders dan Propertius, 

geen geschikte belichaming van een al dan niet persoonlijke emotie, maar 

troffen Eros simpelweg aan: een antieke godheid die een levend deel is van de 

schepping van de christelijke God, die niet alleen heden, maar ook verleden en 

toekomst schiep.58 Wat God maakte omvat álles, en daarom is zijn universum 

volmaakt. Zoals God de mens naar zijn beeld en gelijkenis schiep, zo zijn in 

ieder facet in dit universum de goddelijke ordeningsprincipes zichtbaar. Niet 

minder dan ieder ander schepsel was Eros daarom een levende werkelijkheid 

en een ‘beeld’ van een metafysische waarheid, zij dit door het ideologische en 

didactische kader een andere waarheid dan die in wier dienst de god ooit in 

het leven geroepen was. Dit ‘beeld’ diende gecatalogiseerd en uitgelegd te 

worden. Of er nu wel of niet een daadwerkelijk tastbare afbeelding van Eros 

in de oorspronkelijke Etymologiae of in de eerste De universo stond, doet er 

eigenlijk weinig toe, zowel Isidorus als Hrabanus verklaarden er een. Ze 

pasten Propertius’ uitgebreide ekphrasis aan aan hun eigen doelen: het 

uitleggen van de ‘beelden’ waaruit de wereld was opgebouwd.  

                                                 
58  Deze tegenstelling werd door C.S. Lewis (1936) treffend beschreven op p. 45: ‘The 

allegorist leaves the given -his own passions - to talk of that which is confessedly less real, 

which is a fiction. The symbolist leaves the given to find that which is more real. To put 

the difference in another way, for the symbolist it is we who are the allegory. We are the 

“frigid” personifications; the heavens above us are the shadowy abstractions; the world 

which we mistake for reality is the flat outline of that which elsewhere veritable is in all the 

round of its unimaginable dimensions.’ Hoewel deze beschrijving op heldere wijze het 

verschil tussen de zienswijzen van Propertius en de onderhavige encyclopedisten 

verwoordt, definieerde Lewis hier echter het verschil tussen ‘allegorie’ en wat hij noemt 

‘symbolisme’ of ‘sacramentalisme’. Dit onderscheid wordt ook in het voorliggende werk 

erkend, doch Lewis’ definitie van allegorie past hier niet.  
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Eros’ nieuwe hoge realiteitswaarde, als levend onderdeel van de 

schepping van God in al haar compleetheid staat haaks op de realiteit in de 

visie van Propertius. Zijn werkelijkheid was immers zijn liefde voor Cynthia 

die hij personifieerde door de god Eros, die dientengevolge een fictie is. Deze 

encyclopedische status van Eros bij Isidorus en Hrabanus betekent evenwel 

geen terugkeer naar Eros’ positie als heidense godheid, te weten de realiteit die 

het verschijnsel dat hij behelst legitimeert. Hij wordt immers noch op gelijke 

lijn, noch boven de liefde geplaatst. Hij nam nu deel aan een monotheïstische 

wereld, die gestoeld is op een geopenbaarde waarheid en die in scherpe 

tegenstelling staat tot het van meet af aan discutabele corpus aan mythische 

verhalen waarbinnen de goden zich moesten handhaven en zich steeds weer 

nieuwe betekenissen moesten laten welgevallen. Binnen de nieuwe wereld 

behoorde Eros tot de natuurlijke werkelijkheid zoals God die schiep. Dit 

maakte hem, net als al het andere in de schepping, één van de afspiegelingen 

van de hogere realiteit achter de fysieke wereld. Door dit ‘omgekeerde’ 

perspectief toe te passen op de antieke Eros en hem op te nemen in zijn 

encyclopedie maakte Isidorus de antieke godheid tot wat ik zou willen 

noemen ‘een echt middeleeuws symbool’. 
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Conclusie 

 

De afbeelding van Eros in de De universo mag met recht een ‘middeleeuwse’ 

Eros genoemd worden, anders dan alleen een geschikt beeld voor de lage 

liefde dat overgeërfd is van een dode antieke religie. De middeleeuwse Eros is 

gegroeid in en uit een atmosfeer die schatplichtig is aan groten als Plato en de 

Stoïcijnen, Augustinus, de Pseudo-Dionysius en Boëthius.  

De encyclopedisten verklaarden de godheid, net als Propertius, op 

allegorische wijze. Anders dan hij, plaatsten ze de god in een ideologisch 

geheel, net zoals de Stoïcijnen dat deden. Gesteld zou kunnen worden dat ook 

Plato en de Stoïcijnen de goden van de Olympus wellicht ervoeren als 

manifestaties van één god. De eerbiedwaardige godenschaar stond echter 

immer aan de basis van hun uitleggingen en daarmee staat hun visie haaks op 

het encyclopedische perspectief waarbij de onzichtbare God de basis is en de 

antieke godenwereld een afspiegeling. In tegenstelling tot de Stoïcijnen deden 

de encyclopedisten geen poging de mythologie op een hoger plan te tillen. 

Vanuit het omgekeerde, encyclopedische, perspectief konden de goden niet 

meer zijn dan afspiegelingen, ‘beelden’ van Gods waarheid. Dientengevolge 

beschouwden geleerden als Isidorus Eros niet als ‘godheid’ in de zin van de 

realiteit achter het verschijnsel dat hij verbeeldt.  

Eros in een encyclopedische samenhang was er nu eenmaal, als 

actualiteit en als weerspiegeling van de realiteit achter de schepping van de ene 

God. De encyclopedie, op haar beurt, was in haar diepste wezen een 

afspiegeling van de schepping en onthulde de logica ervan. De cultus van de 

ene God biedt geen ruimte voor stoïsch scepticisme en het kon niet anders 

zijn dan dat het universum in al zijn volheid een rationeel geheel vormde dat 

boven de tijd uitsteeg. Binnen dit harmonische bouwwerk waren fenomenen 

als Eros ondergeschikte afspiegelingen en diende hen een duidelijke plaats met 

een gepaste betekenis te worden toegewezen. Dat er in de encyclopedieën, als 

spiegels van de schepping, een afbeelding van Eros is opgenomen die is 

voorzien van een uitleg is in volmaakte harmonie met deze samenhang.  
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Hoofdstuk II.2 

De encyclopedische Eros II: 

een steen in het bouwwerk Gods 

 

Ik bericht uwe Heiligheid, dat ik dit boek, getiteld Tuin der Heerlijkheden, uit 

verscheidene bloemen van heilige en filosofische geschriften heb 

samengedragen, als ware ik een door God geïnspireerd bijtje en dat ik het in een 

van honing overvloeiende raat heb samengevoegd tot eer van God en de Kerk 

en omwille van uw liefde.1 

 

Verzamelwoede, kopieer- compileer- en volledigheidsdrang traden in dit 

onderzoek steeds weer voor het voetlicht. De grote hoeveelheid geïllustreerde 

kopieën uit de tiende tot en met de dertiende eeuw die er nog immer bestaan 

van de Psychomachia van Prudentius getuigen hiervan. Deze karaktertrekken 

kwamen eveneens naar voren in het feit dat er ook kopieën werden gemaakt 

en bewaard van moeilijker in een christelijke samenhang te plaatsen werken, 

zoals de Cynegetica van Oppianus. Deze laatste functioneerde dan wel niet 

prominent in de canon van gekopieerde en verzamelde werken, maar 

verdiende klaarblijkelijk, als onderdeel van Gods schepping, vanzelfsprekend 

toch respect en behoud.2  

Tot de functionele canon hoorde de Etymologiae in ieder geval wel. 

Zoals bleek, was deze encyclopedie, op haar beurt, een mozaïek van alles wat 

Isidorus ooit ter ore of onder ogen was gekomen. Hrabanus schreef (een 

kopie van) diens werk grotendeels over en breidde dit nog uit. Beide werken 
                                                 

1 ‘Sanctitati vestre insinuo, quod hunc librum qui intitulatur Hortus deliciarum ex diversis 

sacre et philosophice scripture floribus quasi apicula Deo inspirante comportavi et ad 

laudem et honorem Christi et Ecclesie, causaque dilectionis vestre quasi in unum 

mellifluum favum compaginavi.’ Herrad van Landsberg in de uitgave van Green (1979) deel 

II p. 3.  
2  Een dergelijk voorbeeld hiervan is ook het feit dat Boccaccio een manuscript met het 

verhaal van Amor en Psyche aantrof in de abdij van Montecassino. Klaarblijkelijk was het 

verhaal de moeite van het kopieren en bewaren waard, maar was men er niet aan toe 

gekomen dit ergens te verwerken. In de periode tussen Fulgentius en Boccaccio is er 

immers nooit meer iets vernomen van dit mythologische paar. 
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en versies daarvan zijn op hun beurt vele malen overgeschreven en in 

compilaties verwerkt. Wat betreft de god Eros: Isidorus nam, zoals bleek, de 

allegorische uitleggingen van onder andere Propertius over en voegde daar een 

verklaring aan toe waarom Eros een toorts bij zich draagt. Hrabanus op zijn 

beurt, nam deze hele passage letterlijk van hem over. De anonieme 

verzamelaars en verklaarders van antieke mythen, aangeduid als de Mythographi 

Vaticani I, II en III, gingen in eenzelfde lijn verder.3  

 

De encyclopedische methoden om de schepping met al haar ogenschijnlijke 

tegenstrijdigheden te verbinden met goddelijke waarheid en perfectie hadden 

eeuwen na Isidorus en Hrabanus, uiterst gesystematiseerde vormen 

aangenomen, gebruikmakend van veel van het verzamelde werk dat 

voorhanden was. De gestaag opkomende en groeiende summa- en speculum-

tradities reflecteren eenzelfde soort behoefte aan verregaand systematiseren. 

De scholastische methode past eveneens in deze lijn. 

Waar Isidorus in zijn Etymologiae de diverse thema’s los van elkaar 

behandelde en Hrabanus deze thema’s van aanvullende uitleg voorzag, slaagde 

één van de beroemdste encyclopedieën uit de twaalfde eeuw erin het 

kennisgebied betreffende bijvoorbeeld de mens en de kosmos, het aardse 

leven en het hiernamaals, het heelal, de natuur, de geschiedenis en de cultuur 

op overwogen wijze samen te smelten en te presenteren als het logische 

geheel van Gods heilsplan. Deze encyclopedie, de Hortus deliciarum, zou zijn 

geschreven en geïllustreerd door Herrad van Landsberg (ca.1130 - ca. 1195), 

abdis van het klooster Hohenburg in de Elzas.4 Een betere titel dan Tuin der 

heerlijkheden voor een twaalfde-eeuwse encyclopedie had Herrad niet kunnen 

verzinnen. Niet alleen verwees Herrad daarmee naar het paradijs, maar ze 

verwees ook naar het creatieve kopiëren dat bij haar een hoogtepunt vond. 

Naar Senecaans voorbeeld vergeleek Herrad zichzelf in het citaat waar dit 

                                                 
3  De overlevering van deze werken is buitengewoon gecompliceerd. De Mythographi Vaticani 

komen voor het eerst voor in twee twaalfde-eeuwse manuscripten. Het ontstaan van deze 

werken wordt geplaatst in de periode tussen de zesde en de twaalfde eeuw. Vgl. de inleiding 

door Kulscar bij de editie van de Mythographi Vaticani I en II pp. V-XVIII. De Mythographus 

Vaticanus III is wellicht Neckham. Zie hierover Chance (1994) p. 492.  
4  Het manuscript van de Hortus deliciarum is verloren gegaan. Een reconstructie is gemaakt 

onder leiding van Rosalie Green (1979).  Hierop zal worden ingegaan in § II.2.2. 
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hoofdstuk mee opende met een bij die nectar vergaart uit vele bloemen: 

heilige en filosofische geschriften. Ze verwerkte deze kennis tot een compleet 

nieuw en zoet geheel, als honing in een honingraat.  

 

Zoals aangegeven in de inleiding worden hier ook monumentale cycli op 

kerkgebouwen vanaf het Romaans, toen de decoratieprogramma’s daarop hun 

vlucht namen en vervolgens een hoogtepunt vonden in de dertiende eeuw, 

binnen de encyclopedische traditie begrepen. Het is immers het brede verband 

waarbinnen de Eros-beeldtraditie bestond en functioneerde, dat hier voorop 

staat ten opzichte van de individuele didactische functie van de godheid, te 

weten als afbeelding van een ondeugd. Het kerkgebouw was een zichtbaar 

middelpunt van het dagelijkse leven en het universum waarbinnen Eros, net 

als ieder ander detail van de schepping, een volwaardige bouwsteen was. 
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§ II.2.1 De literaire traditie 

  

De beschrijvingen van Eros in de eeuwen tussen Isidorus en het einde van de 

twaalfde eeuw kunnen enerzijds gekarakteriseerd worden als een samenvatting 

van het voorgaande en anderzijds als een vermenging en een opeenstapeling 

daarvan. De passages over de god in de genoemde Mythographi Vaticani zijn 

optelsommen van de uiterlijkheden en attributen die er in de loop van de 

geschiedenis de revue zijn gepasseerd. De interpretaties van Eros in 

commentaren, zoals die op de De nuptiis Philologiae et Mercurii zijn het resultaat 

van een steeds fijnmaziger wordend intertekstueel netwerk. Dit netwerk komt 

op zijn beurt voort uit een groeiende drang naar het doorgronden van de 

schepping door kosmologie en de interpretatie van klassieke teksten. Hiermee 

samen hangt een focus op de kunst van het schrijven en het redeneren.5 

Teksten werden derhalve steeds opnieuw becommentarieerd en 

geïnterpreteerd. Commentaren werden op hun beurt steeds weer 

becommentarieerd en interpretaties steeds weer geherinterpreteerd.6  

 

De mythografische traditie 

 

De Mythographi Vaticani I en II beschreven Eros in grote lijnen in de trant van 

Isidorus. Hij was een naakte gevleugelde jongen met een fakkel die de hitte 

van de liefde verbeeldt en een pijlenkoker met pijlen die het lichaam 

verwonden zoals de liefde de geest verwondt. Zijn vleugels verwijzen naar de 

vluchtigheid van de liefde. Naar het voorbeeld van Remigius van Auxerre 

legden ze het kind zijn van Eros uit door het gebrek aan welsprekendheid van 

kinderen en verliefden. Ook hun verklaring voor zijn naaktheid is dezelfde als 

die van Remigius: de verdorvenheid van de liefde is altijd zichtbaar en nooit 

verborgen. De Mythographus III verwees bovendien naar Remigius uitleg van 

de pijlen als het steken van het geweten na het begaan van een misdrijf. Hij 

rustte Eros tenslotte nog toe met twee verschillende pijlen: een gouden pijl die 

de liefde opwekt en een loden die de liefde dooft.7 Dit motief is terug te 

                                                 
5  Swanson (1999) pp. 112-115. 
6  Chance (1994) pp. 491-492. 
7  Mythographus II, c. 46, in: Mythographi Vaticani I en II, p. 130: ‘Qui pharetratus, nudus, cum 
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voeren op Ovidius. In zijn Metamorphoses vertelde hij hoe Eros, om zich te 

wreken op Apollo die hem beledigd had, een pijl met een loden punt stuurde 

naar Daphne die daarna van alle liefde afkerig was, en een pijl met een punt 

van goud naar Apollo, die juist in liefde ontbrandde.8  

 

De commentaren en de encyclopedische traditie 

 

Op basis van de commentaren van Remigius van Auxerre vertaalde Notker 

Labeo (ook wel bekend als Notker de Duitser) († ca. 1022), monnik van het 

klooster van Sankt Gallen, delen van De nuptiis Philologiae et Mercurii en De 

consolatione philosophiae in het Oudhoogduits en interpreteerde deze summier. 

Daarbij valt op dat hij de goden niet zo zeer allegorisch lijkt te hebben willen 

                                                                                                                                               
face, pennatus, puer depingitur. Pharetratus ideo, quia sicut sagitte corpus, ita mentem 

uulnerat amor; Nudus, quia amoris turpitudo semper manifesta est, et nusquam occulta; 

cum face autem, quia turpis amor cum calore et feruore quodam accenditur; pennatus, 

quia amor cito pertransit, et amantibus nec levius aiiquid, nec mutabilius 

inuenitur. Puer autem fingitur, quia sicut pueris per inperitiam facundia sic quoque 

nimium amantibus per uoluntatem deficit.’ Mythographus III, 11, 18, p. 239. ‘Pingitur autem 

Amor puer, quia turpitudinis est stulta cupiditas, et quia imperfectus est in amantibus, sicut 

in pueris, sermo. Onde Virgilius de Didone amante: Incipit effari, mediaque in voce 

resistit. Alatus, quia amantibus non levius aliquid nec mutabilius. Sagittas fert, quae et ipsae 

incertae sunt et veloces; sive, ut vult Remigius, quia conscientia criminis perpetrati stimulet 

mentem. Aurea autem sagitta amorcm mittit, plumbea tollit, quia amanti amor pulcher, ut 

aurum, non amanti vero res gravis, ut plumbum, videtur. Ideo nudus, quia turpitudo a 

nudis peragitur; vel quia in ea turpitudine nihil est secretum.’ Vgl. Remigius van Auxerre, 

Commentum in Martianum Capella: I.viii.22, vol. I, p. 81: ‘Pharetrati Cupidinis dicut ut malum 

demonstratretur esse Cupidinem Veneris filium qui depingitur puer nudus, alatus, et 

pharetratus. Puer depingitur quia turpis amor puerilis est et sic in amantibus sermo deficit 

sicut in pueris. Hinc Vergilius: “incipit effari, mediaque in voce resistit.” Nudus depingitur 

qiua turpitido a nudis peragitur, vel quia nihil secretum est in turpitudine. Alatus et 

pharetratus depingitur quia turpis amor et velociter pertransit et mentem stimulat 

conscientia perpetrati criminis.’  
8  Ovidius, Metamorphoses, lib. 1, vs. 461, p. 16, Nederlandse vertaling door d’Hane Scheltema, 

pp. 30-31: ‘Hij trok een tweetal pijlen uit zijn koker, elk verschillend van doel: de één dooft 

het liefdesvuur, de ander wekt het op. De pijl die opwekt is van goud en schittert met zijn 

pijlpunt; de pijl die dooft is nogal stomp, de schacht loopt uit in lood. De laatste nu schoot 

Amor op Daphne af, de eerste beschadigde Apollo's hart, tussen de ribben dringend. Hij is 

terstond verliefd, zij wil van geen verliefdheid weten.’ 
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uitleggen, maar, in een streven wetenschappelijk te zijn, neigde naar 

natuurlijke en kosmologische verklaringen.9 Ook de twaalfde-eeuwse auteurs 

Bernardus Silvestris († ca. 1178) en Alanus van Rijssel († 1202) vertoonden de 

wens tot een wetenschappelijke aanpak. Deze had onder andere  

respectievelijk de Cosmographia en De planctu naturae tot resultaat.10 In hun 

interpretaties van Eros resulteerde dit in verregaande opeenstapelingen en 

fusies van verschillende commentaren en commentaartradities. 11 Een 

wezenlijke verandering in opvattingen over de god van de liefde leverde dit 

niet op. De diepe wens de schepping in al haar volheid te doorgronden en 

daar de mythologie enerzijds voor te gebruiken en anderzijds deze hierin te 

plaatsen en de gevoelde noodzaak daarvoor steeds weer kennis te verzamelen, 

te bewaren en te verwerken, raakt echter aan de kern van dit onderzoek: Eros 

als vanzelfsprekend en onmisbaar onderdeel van de universele orde van God.  

De Liber floridus, geschreven door Lambert, kanunnik van Sint Omaars, 

haakt aan bij de genoemde behoefte aan wetenschappelijkheid. Het werk 

ontstond in 1120 en leunt in sterk op de Etymologiae en De universo. Het wijkt af 

van deze voorgangers door een hoge mate van belangstelling voor 

kosmologische structuren en algemene en locale geschiedenis, twee gebieden 

die nauw met elkaar verbonden werden. Met deze belangstellingsgebieden 

toonde Lambert zich een kind van de twaalfde eeuw. Het was in deze eeuw 

dat de behoefte om de mens te relateren aan de kosmos en aan de 

wereldgeschiedenis in zeer expliciet en steeds meer gesystematiseerd werd. De 

Liber floridus als geheel echter, is net als zijn voorgangers een encyclopedische 

verzameling van gegevens en curiositeiten.12 Saxl verwoordde dit treffend als 

                                                 
9  De twee vertalingen van Boëthius door Notker in de Stiftsbibliothek van Sankt Gallen zijn 

online beschikbaar: Cod. Sang. 825: http://www.e-

codices.unifr.ch/de/description/csg/0825 en Cod. Sang. 872:  

http://www.e-codices.unifr.ch/de/description/csg/0872 . Zie over Notker, Chance (1994) 

p. 351 en pp. 370-385.  
10  Swanson (1999) p. 113. 
11  Chance (1994) pp. 445-492. Chance schaart de Mythographus III op p. 492, met name om 

het feit dat Ovidius bij hem het toneel betreedt, ook onder deze traditie. Er is er hier echter 

voor gekozen deze bij de Mythographus I en II te plaatsen, omdat deze drie nauw op elkaar 

betrokken zijn, op eenzelfde wijze de godheid allegorisch beschrijven, zonder hem in een 

‘wetenschappelijk’ perspectief te plaatsen.  
12  Saxl (1957) pp. 242-245 en Curschmann (1981) p. 382. 
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volgt: ‘It is a bunch of flowers rather than a tree with roots, trunk and 

branches.’13 

 

De Psychomachia en de encyclopedische traditie 

 

Als bouwsteen in Gods universum vond Eros steeds weer een plaats in de 

encyclopedische context: het corpus van werken dat dit universum wil 

verklaren en de schepper ervan wil eren door het te reflecteren. Eros’ positie 

als ondeugd van de aardse liefde werd voor het eerst expliciet in de 

Psychomachia van Prudentius en voor het eerst visueel in de illustraties bij dit 

gedicht (§ I.1.3). Het moge duidelijk geworden zijn dat dit werk door de 

gevoelde noodzaak tot verzamelen en behouden, maar ook om zijn 

bruikbaarheid, in de Middeleeuwen intensief gekopieerd en genoemd is. Er 

zijn honderden manuscripten met werk van Prudentius, veelal inclusief een 

Psychomachia, uit de zesde tot en met de zestiende eeuw overgeleverd.14 Zestien 

manuscripten en drie fragmenten uit de negende tot en met de dertiende eeuw 

bevatten illustraties. Het ligt voor de hand dat de Psychomachia binnen de steeds 

verder voerende systematiseringen in het compileren en ordenen van kennis 

een bruikbaar deugdensysteem was. Auteurs als Hugo van St.-Victor, Vincent 

van Beauvais en de genoemde Alanus van Rijssel hebben zich dan ook 

intensief met de Psychomachia bezig gehouden.15 Herrad van Landsberg nam 

het verhaal in zijn geheel op in haar Hortus deliciarum. 

De talrijke kopieën van illustraties van de Psychomachia scharen deze 

eveneens onder de canon van kennis (zie § I.1.3 en afb. 1- 45). Een belangrijk 

voorbeeld van dit gegeven zijn fols. 37-62 van cod. voss. lat. oct. 15 in de 

Universiteitsbibliotheek in Leiden.16 Op de genoemde folio’s van dit vroeg 

elfde-eeuwse verzamelhandschrift bevinden zich afbeeldingen van de 

Psychomachia, door Adémar de Chabannes (zie afb. 4 en 5). Deze monnik en 

kroniekschrijver uit Limoges († 1043), kopieerde en verzamelde een keur aan 

losse teksten en tekeningen, veelal voorzien van bijschriften. Deze 

verzameling was bedoeld als een visuele en verbale modellencollectie voor een 

                                                 
13  Saxl (1957) p. 245. 
14  Lavarenne (1933) pp. 29-36. 
15  Mâle (1925) p. 101. 
16  Le1 in § I.1.3. 
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of meerdere ‘echte’ boeken. De afbeeldingencyclus van de Psychomachia is dan 

ook, anders dan in de andere overgeleverde exemplaren met een dergelijke 

cyclus, niet in een inhoudelijk samenspel met de tekst over de pagina’s 

verdeeld. De pagina’s vertonen een druk geheel aan tekeningen met 

bijschriften, maar het geschreven verhaal daartussen ontbreekt. Adémars 

voorbeeldenverzameling is een van de oudst bekende in zijn soort.17 De 

veelheid aan klassieke vormen die deze afbeeldingen vertonen, zoals de 

tunica’s, de wapens en de uitwerking van de lichamen legitimeren de idee dat 

Adémar met deze afbeeldingen indirect teruggreep op een vijfde-eeuws 

model.18 De cyclus past in een groep van zes cycli en een fragment uit de 

tiende en de elfde eeuw waarvan het overgrote deel van de details een exacte 

herhaling van elkaar vormen. Een groep van tien cycli en twee fragmenten uit 

de negende tot de dertiende eeuw vertoont minder grote overeenkomsten, 

maar laat niettemin een grote verwantschap zien met de eerstgenoemde groep. 

Dit betekent dat de praktijk van het kopiëren van beeldcycli om te bewaren en 

om te gebruiken als voorbeeld voor boeken met een officiëler karakter 

bestond. Het doorwrochte onderzoek naar modellenboeken door Scheller 

vormt het bewijs dat afbeeldingenverzamelingen in ieder geval vanaf de elfde 

eeuw frequent voorkwamen en daarom behoorden tot de kenniscanon.19  

 

                                                 
17  Scheller (1995) p. 35. 
18  Zie § I.1.3, zie ook Scheller (1995) pp. 109-117. 
19  Groep 1 en groep 2 in § I.1.3. Scheller (1995). Zie over het handschrift ook De Meyier 

(1977) pp. 31-42. 
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§ II.2.2 De Hortus deliciarum 

 

In 1147, temidden van religieuze hervormingen,20 stelde Frederik Barbarossa 

zijn nicht Relinda, die tot dan abdis van Bergen bij Neuburg aan de Donau 

zou zijn geweest, aan het hoofd van het klooster van St. Odile in Hohenburg 

in de Elzas. Relinda bracht dit klooster op de Odilienberg met de steun van 

Barbarossa tot nieuwe bloei en plaatste de gemeenschap van kanunnikessen 

onder de regel van Augustinus. Rond 1176 volgde Herrad van Landsberg haar 

op.  

Er is niet veel bekend over haar afkomst en opleiding. Mogelijk was ze 

een telg uit een rijke familie uit de omgeving. Haar werken getuigen er in ieder 

geval van dat Herrad goed was opgeleid, maar waar ze haar opleiding genoten 

heeft, is onduidelijk. Onder Herrads leiding genoot het klooster nog steeds 

keizerlijke patronage en ontwikkelde zich verder. Ter ondersteuning van haar 

abdij stichtte Herrad op de helling van Odilienberg een Premonstratenser-

mannenklooster en plaatste ze bovendien een twaalftal Augustijnse 

kanunniken aan de voet van de berg, het klooster Truttenhausen, met een 

boerderij, een kerk, een hospitium voor pelgrims en een hospitaal voor de 

armen.21 

  

Verwijzende naar het citaat waarmee dit hoofdstuk opende: als een bijtje van 

God inderdaad, verwerkte Herrad in haar Hortus deliciarum de wereld en de 

wetenschap in alle omvang die deze voor haar hadden en het is evident dat ze 

toegang had tot een grote variëteit aan studiemateriaal. Vrouwelijke 

kloosterbewoners konden minder gemakkelijk dan hun mannelijke collega’s 

reizen om hun kennis te verbreden. Met name intellectuele en spirituele 

                                                 
20  Zie voor deze hervormingen Constable (1982) pp. 37-67 en voor deze hervormingen in 

relatie tot Hohenburg en de Hortus deliciarum Griffiths (2006) pp. 24-81 en 194-212. Zie 

Griffiths (2007) pp. 147-154 over de relatie tussen deze hervormingen en de nadruk op het 

verschijnsel hebzucht in de Hortus deliciarum. Zie over de toenemende weerzin tegen de 

ondeugd van de hebzucht ook Little (1971) pp. 16-41 en Newhauser (1993), (2005) en 

(2007).  
21  Gibson (1989) pp. 85-86, Bischoff (1979) pp. 9-15, Caratzas, in vertaling van de Hortus 

deliciarum, p. vii en Griffiths in van Houts (2001) pp. 132-142. 
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banden met Truttenhausen en met kloosters als dat van Marbach moeten 

gezorgd hebben voor een stroom aan materiaal en kopieën daarvan, waaruit 

Herrad rijkelijk heeft kunnen putten.22  

Herrad nam de Psychomachia van Prudentius in zijn geheel op in haar 

Hortus.23 Ze bestudeerde het traditionele corpus aan teksten, zoals Eusebius en 

de kerkvaders, maar verwerkte (indirect) ook recentere werken en zelfs werk 

van tijdgenoten. Zo gebruikte Herrad de theologen Petrus Comestor (ca. 

1100-1179) en Petrus Lombardus (ca. 1100-1160), de visionaire filosofe en 

abdis Hildegard van Bingen (1098-1179) en de dichter Gauthier de Châtillon 

(1135-1201).24 Ze maakte ook intensief gebruik van de preken, vol 

aansprekende en verhelderende voorbeelden en anekdotes, van Honorius 

Augustodunensis († ca. 1151). Herrad somde het bestudeerde gedachtegoed 

niet zomaar op, maar selecteerde en paste aan waar ze dat nodig achtte en 

voorzag het materiaal vaak van verklaringen en bespiegelingen.25 Ze verwerkte 

het tot ‘honing’. 

 Het resultaat was een ‘honingraat’ gevuld met een gesynthetiseerde visie 

op de heilsgeschiedenis die Herrad wist te projecteren op elk mogelijk niveau: 

van kosmologisch tot Bijbels en van kerkelijk tot menselijk en individueel. Het 

werk bestond uit ca. 340 bladzijden met daarop, naast de Latijnse teksten, 

honderden illustraties met bijschriften, waarvan er tenminste 136 in kleur 

uitgevoerd waren.26  

Over de vraag of wellicht Relinde vóór Herrad al aan de encyclopedie 

was begonnen en wie precies de scribenten en illustratoren waren, is 

discussie.27 Hoogstwaarschijnlijk was de encyclopedie bedoeld als didactisch 

                                                 
22  Griffiths in van Houts (2001) pp. 132-149, Griffiths in Mews (2001) pp. 235-236 en 

Griffiths (2006) pp. 75-80. 
23  In de Hortus komt ook een ladder der deugden voor. Deze kan ook opgevat worden als een 

Psychomachia. Zie hierover, in relatie tot de iconografie van de derde verzoeking van 

Christus, Klamt (2001) pp. 69-72. 
24  Griffiths in Mews (2001) pp. 221-243. 
25  Griffiths in Mews (2001) pp. 221-243. Zie voor een complete lijst van Herrads bronnen 

Bischoff (1979) pp. 43-59. Zie ook Griffiths (2006) pp. 108-133. 
26  Evans (1979) p. 2, Green (1979) dl. I, pp. 17-36. 
27  Vgl. Green (1979) dl. I, pp. 25, 31, 32, 69, Bishoff (1979) p. 11 en T. Brown (1979) pp. 81-

85. Zie hierover ook Griffiths in Mews (2001) pp. 221-243. 
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werk voor de kanunnikessen in Hohenburg.28 Haar uitgebreide behandeling 

van het sacrament van het huwelijk en de huwelijkse moraal echter, kan erop 

wijzen dat Herrad ook lekenvrouwen als publiek in gedachten had. Dat kennis 

in de visie van Herrad de weg was tot genade, is evident in haar gehele 

encyclopedie. Het grote belang dat ze hechtte aan kennis en het vergaren en 

verwerken ervan, wordt bevestigd door de rol die zij Filosofie toeschrijft: 

Filosofie is de wijsheid die al het goddelijke en menselijke onderzoekt.29 Haar 

beoogde publiek moet daarom van een dusdanig niveau zijn geweest dat het 

de cruciale plaats van kennis, in dienst van genade, moet hebben kunnen 

begrijpen.30  

Helaas zijn de miniaturen en ook de tekst van de Hortus deliciarum alleen 

overgeleverd in negentiende-eeuwse drukken. Het originele manuscript en de 

enige complete kopie ervan zijn bij het bombardement van Straatsburg in 

1870 verloren gegaan. Hoe de codex er werkelijk precies uitzag, zal niemand 

daarom ooit weten. 

 

De reconstructie 

 

Voordat het manuscript en zijn kopie vernietigd werden, had het al grote roem 

verworven in de wetenschappelijke wereld. In 1818 publiceerde Christian Moritz 

Engelhardt een editie van de Hortus deliciarum, met daarin beschrijvingen van de 

codex, transcripties van de gedichten, een lijst met bijschriften en twaalf 

afbeeldingen.31 De afbeeldingen zijn in een deel van de drukken met de hand 

ingekleurd. Niet veel later bestudeerden Comte Auguste de Bastard d’Estang en 

Wilhelm Stengel het manuscript gedurende een periode van tien jaar. Bastard 

d’Estang had zijn resultaten op willen nemen in zijn publicatie over Duitse 

manuscripten. Dit project heeft echter nooit doorgang gevonden. Stengel is 

hoogstwaarschijnlijk de persoon die voor Bastard d’Estang het daadwerkelijke 

onderzoek naar het handschrift deed. De uitputtende beschrijvingen, schetsen 

                                                 
28  Gibson (1989) p. 87.  
29  Griffiths in Mews (2001) pp. 221-243 en Griffiths (2006) pp. 134-163. 
30  Gibson (1989) pp. 94-95. 
31  Engelhardt (1818). De twaalf afbeeldingen die Engelhardt kopieerde, zijn gepubliceerd op 

de website van de Bibliothèque Alsatique: 

http://bacm.creditmutuel.fr/HORTUS_PLANCHE_6.html. 
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en notities van Stengel vormen de belangrijkste basis voor alle bestaande 

reconstructies van de Hortus. Hun schetsen en calques bevinden zich in Parijs, 

respectievelijk in het Cabinet des Estampes (Ad. 144) en het Département des 

Manuscrits (nouvelles acquisitions fr. 6044, 6045, 6046, 6083 en 6084) van de 

Bibliothèque Nationale. Een serie van zeventien geschilderde kopieën, de Bastard 

facsimile, bevindt zich eveneens in het Département des Manuscrits. Een deel van 

deze afbeeldingen is gepubliceerd in 1918-1921.32 Een andere belangrijke bron is 

een collectie calques in het Oeuvre Notre Dame in Straatsburg. Er zou tenslotte 

nog een collectie van 27 kopieën naar afbeeldingen uit de Hortus geweest zijn in 

het Kupferstichkabinett in Berlijn. Deze is echter helaas verdwenen.  

Na de vernietiging van het manuscript in 1870 hebben kanunnik Straub 

van de kathedraal van Straatsburg en Keller na hem, zich beziggehouden met 

het verzamelen en ordenen van het gekopieerde beeldmateriaal van de Hortus 

deliciarum. Deze verzameling kwam in de periode 1879-1899 in delen tot stand. 

Aanvankelijk vormden hierbij de uitgave van Engelhardt en de collectie calques 

in het Oeuvre Notre Dame in Straatsburg het uitgangspunt. Gaandeweg breidden 

ze hun verzameling uit met meer beeldmateriaal, zoals dat van Bastard d’Estang. 

In 1901 is hun afbeeldingeneditie met inleidingen en commentaren gepubliceerd 

en in 1977 door Aristide Caratzas vertaald en opnieuw uitgegeven.33 Een 

reconstructie van de Hortus deliciarum die al het eerdere op overwogen manier 

overkoepelt, is gemaakt onder leiding van Rosalie Green in 1979.34 Het 

navolgende is gebaseerd op deze reconstructie met bijbehorende foliering. 

 

Structuur en inhoud 

 

In de intellectuele organisatie en systematisering van haar werk overtrof 

Herrad de Etymologiae, de De universo en ook de Liber floridus.35 Herrad haakte in 

dat opzicht aan bij de opkomende summa-traditie van dat moment.36 Ze staat 

echter ook vol in de encyclopedische traditie in haar streven de manifestatie 

van God en zijn heilsplan in zijn schepping zichtbaar te maken en over te 

                                                 
32  Walther (1918-1921). 
33  Straub en Keller (1901 en 1977). 
34  Zie over de reconstructie Evans (1979) pp. 1-8 en Green (1979) dl. I, pp. 17-36 . 
35  Saxl (1957) pp. 242-245, Green (1979) dl. I, p. 29 en Griffiths in Mews (2001) pp. 221-243. 
36  Gibson (1989) p. 88 en Curschmann (1981) pp. 391-392. 
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brengen op anderen.37 Daartoe compileerde ze, net als haar voorgangers. Het 

werk bestond uit een veelheid aan allegorieën, citaten, bespiegelingen, 

systematiseringen, analyses, gedichten, maar ook uit muziek, afbeeldingen, 

schema’s van verschijnselen als de dierenriem, de hemelse sferen, de vrije 

kunsten etc. Ook al is haar gebruik van het werk van tijdgenoten opmerkelijk, 

haar belangrijkste bron was traditioneel: (commentaren op) Augustinus. 

Herrad legde, geheel in harmonie met haar tijd, een grote belangstelling aan de 

dag voor kosmologie en de mens als microkosmos. Voor iemand die gekozen 

had zich te wijden aan het onthullen van de harmonie van het universum mag 

dit geen verbazing wekken en hoeft dit niet te betekenen dat ze zich op alle 

gebied door de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen heeft laten leiden. 

Herrad moet op de hoogte zijn geweest van de vroege scholastieke 

ontwikkelingen, maar ze spreidt op dat gebied enige reserve ten toon. Hoewel 

de teksten en de afbeeldingen in de Hortus deliciarum vaak sterk allegoriserend 

zijn, ging zij hierin minder ver dan veel van haar tijdgenoten. Herrad putte 

zich evenmin uit in verregaande morele en ethische verhandelingen, 

speculaties en dialectiek. Het is daarentegen het arrangement van de inhoud, 

het geheel aan teksten en afbeeldingen van de Hortus deliciarum, dat het werk 

zijn dynamiek verleent en zo een eenduidige visie op de heilsgeschiedenis 

reflecteert.38 Herrad breekt door deze dynamiek met de traditionele antieke 

balans en lineairheid.39  

De Hortus deliciarum ontvouwt zich als een verhaal in woorden en in 

beelden, het verhaal van de heilsgeschiedenis. Dit verhaal vertelde Herrad in 

vier delen, vanuit vier perspectieven, te weten respectievelijk vanuit het Oude 

Verbond, de verlossing door Christus in het Nieuwe Verbond, de kerk als 

mystiek lichaam van Christus en vanuit het Laatste Oordeel. Tezamen vormen 

deze vier delen een geschiedenis van het begin tot het einde der tijden.  

                                                 
37  Bishoff (1979) pp. 41-43. 
38  Gibson (1989) pp. 88-95. Zie voor een uitputtende analyse van dit arrangement Griffiths 

(2006) pp. 164-193 en Curschmann (1981) pp. 380-418. 
39  Door Morrison (1990) p. 104 ‘discoordination’ genoemd. Dit past volgens Morrison, pp. 

102-112, in de geest van het ‘circulaire’ denken. In het circulaire denken heeft alles als 

vanzelf zijn eigen en logische plaats; pp. 104-105: ‘all rivulets of wisdom sprang from the 

same source, an assumption that encased the ancient concept of a circle of knowledge (or 

encyclopaedia)’. Vanaf de dertiende eeuw keert men terug naar de klassieke uniformiteit. 

Zie Morrisons beschrijving van de Hortus deliciarum: pp. 113-123 en 159-164.  
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De illustraties 

 

De teksten, afbeeldingen en schema’s in de Hortus deliciarum vormen sámen en 

als gelijkwaardige en onderling communicerende media, zonder overmatige 

doublures, een dogmatisch en didactisch visueel geheel. Van een uniform 

schema is in de verhoudingen tussen teksten en afbeeldingen in de Hortus geen 

sprake. Met grote creativiteit lijkt bij ieder thema te zijn gezocht naar de beste 

verhoudingen tussen beide media om de boodschap van het werk als geheel 

zo goed mogelijk over te brengen.  

Soms zijn ingewikkelde thema’s zowel in woord als in beeld op 

tegenoverliggende folio’s geplaatst. Een andere verhouding tussen de tekst en 

het beeld is bijvoorbeeld die tussen het verhaal van Odysseus dat is afgebeeld 

op fol. 221r/v, de bijschriften en de bijbehorende tekst. De bijschriften 

attenderen de toeschouwer ook op de tekst die hij hierbij hoort te lezen. Deze 

behelst een sterk ingekorte versie van de Septuagesima-preek van Honorius 

Augustodunensis. Zonder deze zou de beschouwer de functie van het 

Odysseusverhaal als een middeleeuws exemplum zijn ontgaan. In andere 

gevallen moet de boodschap door pure visuele exegese begrepen worden, 

eventueel met behulp van enkele verklarende steekwoorden. Op weer andere 

plaatsen overlappen woorden en afbeeldingen elkaar enigszins en wordt 

daarbij de symbolische of allegorische betekenis van de afbeelding in woorden 

nog wat verder gevoerd, alsof het woord het beeld wil helpen zijn grenzen te 

overschrijden. Binnen de miniaturen zelf, hebben woorden en beelden vaak 

een nauwe relatie: daar waar de afbeeldingen nog enige nadruk op hun 

betekenis behoeven, zijn door middel van inscripties namen, verwijzingen 

naar Bijbelpassages en allegorische betekenissen van het afgebeelde 

toegevoegd. 40 

Het was het lezen, ervaren en beschouwen van dit visuele bouwwerk in 

zijn totaliteit dat een volledig beeld gaf van Herrads visie op deze 

geschiedenis, zonder dat dit verdere uitleg door Herrad behoefde. Het is 

daarom bij het bezien van de verschillende reconstructies belangrijk te 

beseffen dat naar de visuele articulering van de Hortus slechts gegist kan 

                                                 
40  Zie Curschmann (1981) pp. 379-418 voor een uitputtend onderzoek naar de inhoudelijke 

structuur van de Hortus met daarbij een nadruk op het woord en het beeld in met name de 

Salomon-cyclus.  
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worden. De afbeeldingen zijn vrijwel geheel gebaseerd op calques en daarom 

pentekeningen met scherpe contouren. De illustraties in het daadwerkelijke 

manuscript, waren hoogstwaarschijnlijk alle geschilderd. De visuele 

nuanceringen door kleur en contour op veel plaatsen zijn daarom verloren en 

daarmee de nuanceringen die Herrad door deze middelen had aangebracht.  

 

Prudentius’ Psychomachia in de Hortus deliciarum 

 

De afbeeldingen van de Psychomachia bevinden zich in de Hortus deliciarum 

tussen het gedeelte over het Nieuwe Verbond dat eindigt op fol. 199r met de 

kroning van Maria in de hemel, en het gedeelte dat zich bezighoudt met de 

Kerk.41 Na de Psychomachia, die op fol. 204v eindigt met de oprichting van de 

tempel, begint een cyclus over Salomon, niet in zijn historische 

Oudtestamentische context, maar om zijn associatie met het geloof, de 

wijsheid, het leven in God en de Kerk.  

De plaatsing van de strijd tussen de deugden en de ondeugden op dit 

punt kan niet anders opgevat worden dan als een logische: het Nieuwe 

Verbond bracht verlossing en deed het goede zegevieren over het kwade. 

Daarnaast is de strijd tussen goed en kwaad ook een thema dat meermaals 

terugkeert in de Hortus en bij uitstek aanhaakt bij de figuur van Salomon. De 

inleidende inscriptie bij de Salomon-cyclus luidt als volgt: ‘Saperatis (superatis) 

viviorum pugnis et venenta invidia draconis, sequitur requies pacifica veri 

Salemonis’. Michael Curschmann wees erop dat deze ‘invidia draconis’, 

waarbij de draak de duivel is, gezien moet worden als een belangrijk leidmotief 

in de Hortus. Al op fol. 3v, in een inscriptie bij de val van de engelen, bevindt 

zich een eerste verwijzing naar dit leidmotief. Deze inscriptie is een parafrase 

van Openbaringen 12:7: ‘Michahel et angeli eius cum dracone preliantur et draco 

et angeli eius pugnantes vincitur’. In de woorden van Curschmann begint dan 

‘der Kampf in dem der Mensch dann steht, bis er im Schoße Abrahams zur 

Ruhe kommt’. Na de Psychomachia en het zegevieren van de deugden, lijkt de 

                                                 
41  Afbeeldingen die bij Prudentius’ inleiding zouden kunnen horen zijn afwezig. Zie § I.1.3: 

Prudentius leidde zijn gedicht in met de redding van Lot uit Sodom en Gomorrah, de drie 

mannen bij Abraham en daarmee verwijzend naar de Triniteit en Melchizedek als 

verwijzing naar Christus. Hiermee plaatste Prudentius de strijd in de context van de 

heilsgeschiedenis. 
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rust te zijn wedergekeerd. Salomon echter, glijdt af tot afgoderij en wendt zijn 

hart af van de Heer. Deze afvalligheid wordt gevolgd door penitentie, waarna 

Salomon predikt over de ijdelheid van al het aardse. Op fol. 215r, boven het 

Rad van Fortuin, neemt dan andermaal de Psychomachia een aanvang (afb. 

68a/b). De strijd heeft ditmaal een minder dreigend karakter: de antieke 

strijdsters zijn marionetten in, zoals het bijschrift in de Engelhardtfacsimile 

verklaart, een ‘Ludus monstrorum’ (afb. 68a). Twee personen spelen met 

poppen aan touwtjes, die zijn gekleed als de strijdsters uit de Psychomachia, een 

gevecht na op een tafel. Op de tafel staat in de Engelhardtfacsimile de tekst 

‘In ludo monstrorum designatur vanitas vanitatum’. Links van het tafereel 

bevindt zich Salomon, gezeten op een troon onder een baldakijn dat rust op 

twee zuilen en wordt geflankeerd door twee torens.  

Deze volgorde van beelden en teksten brengt de persoon van Salomon 

op twee manieren naar voren. Door zijn verschijnen direct na de overwinning 

door de deugden in de Psychomachia en de genoemde inleidende inscriptie 

daarbij, treedt hij naar voren als de vorst van een rijk van vrede. 

Vooruitblikkend naar de herhaling van de strijd tussen goed en kwaad in de 

vorm van het marionettenspel en vervolgens naar het Rad van Fortuin wordt 

duidelijk dat ook Salomon geplaagd werd door verzoekingen. Hiermee wordt 

tegelijkertijd verwezen naar zijn wijsheidsleer en zijn contemptus mundi 

(verzaking van de wereld). 

 

Hoe zich de overwinning van de deugden op de ondeugden, voorafgaand aan 

de Salomon-cyclus, voltrok, ontvouwt zich visueel in tientallen scènes die tien 

hele pagina’s vullen en eindigen op fol. 204r. De ondeugden bevinden zich 

steeds op de versozijde terwijl de deugden steeds op de rectozijde van de 

volgende bladzijde zijn afgebeeld. Iedere strijd is dus steeds over twee folio’s 

verspreid, met de ondeugden links en de deugden rechts en kan steeds in één 

keer bekeken worden. Ook hier weer voegde Herrad geen theoretische 

verhandelingen over moraal en ethiek toe en worden de afbeeldingen, behalve 

van inscripties die het afgebeelde benoemen en allegorisch verklaren, zelfs van 

geen tekst vergezeld. De strijdwagen van Luxuria (Weelderigheid), met daarop 

haar gevolg met daaronder ook Eros, hierna zoals in de inscriptie Amor 

genoemd, bevindt zich op fol. 201v en is gekopieerd door Engelhardt (afb. 

63). De nederlaag van Luxuria en haar vluchtende gevolg is afgebeeld op fol. 
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202v (afb. 67). Deze laatste is gereconstrueerd door Straub en Keller en na 

hen door Green op basis van een calque van Bastard d’Estang. De deugden 

waartegen gestreden wordt, bevinden zich op fol. 202r. Deze is zowel door 

Straub en Keller als door Green gebaseerd op de collectie van Bastard 

d’Estang.42  

De strijdsters, die naar de traditie van Tertullianus en Prudentius allen 

vrouwelijk zijn,43 dragen in de miniaturen van de Hortus maliënkolders en 

helmen met neusbeschermers en hebben zwaarden en grote driehoekige 

schilden bij zich. De deugden en ondeugden zijn systematisch ingedeeld en 

tegenover elkaar geplaatst. De ondeugden, elk met hun eigen gevolg, worden 

bij Herrad aangevoerd door Superbia (Trots), de belangrijkste ondeugd.44 Ze 

hebben lange speren bij zich. Hun tegenstandsters, geheel in harmonie met de 

systematiserende tendens van de twaalfde eeuw, nu ingedeeld in de drie 

theologische deugden Fides, Spes en Caritas, en de vier kardinale deugden, 

Prudentia, Justitia, Fortitudo en Sobrietas. Elk van deze deugden heeft haar eigen 

gevolg. Op hun beurt staan ze onder leiding van Humilitas (Nederigheid), de 

hoofddeugd. Hun zwaarden worden in het bijschrift verklaard als het symbool 

van het woord van God: ‘Gladii virtutum significant verbum Dei’. 45 

Luxuria betreedt het slagveld op dezelfde wijze als in de Psychomachia 

van Prudentius (afb. 63), in een wagen die schittert van edelstenen: 

‘Gemmatus currus Luxuriae’. Ze draagt geen wapenrusting maar een kleed en 

mantel en haar haar golft los over haar schouders. De volgelingen van Luxuria 

dragen wel een wapenrusting maar geen wapens. In haar schare is alleen Amor, 

die nu zoals alle andere strijders in het manuscript vrouwelijk lijkt te zijn 

geworden, herkenbaar aan zijn/haar attributen: een boog en een pijlenkoker. 

De vleugels zijn verdwenen. Van Amors karakteristieke voorkomen als naakte, 

gevleugelde jongen is niets meer over. De andere ondeugden in de wagen van 

Luxuria, bij Herrad opgelopen tot veertien in getal, zijn zelfs alleen aangeduid 

                                                 
42  In Green (1979) dl. II, pl. 114 en 116 en de deugden op pl. 115 en in Straub en Keller in de 

uitgave van Caratzas (1977) pl. XLVII en XLIX, de deugden: pl. XLVIII.  
43  Zie hierover ook hoofdstuk I.1 noot 83. 
44  Zie over de ondeugd Trots in relatie tot Hebzucht Little (1971) pp. 16-41. 
45  De inscripties zijn goed leesbaar in de uitgave van Green (1979) dl. II, pl. 114-116. Zie voor 

transcripties van de verklarende inscripties T. Brown (1979) dl. I, pp. 190-196. Zie voor de 

tekst van Prudentius § I.1.3. 
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door een inscriptie. Achter Amor zit Lascivia (Losbandigheid), dan volgen Ignavia 

(Luiheid), Petulantia (Frivoliteit), Titubatio (Gemaaktheid), Blandicie (Vleierij), Delicie 

(Genot), Turpitudo (Onzedelijkheid), Turpiloquium (Onzedelijke Taal), Immundicia 

(Onreinheid), Voluptas (Lust), Fornicatio (Ontucht), Mentis excecatio (Blindheid van de 

geest), Jocus (Scherts) en Pompa (Praalzucht).  

Wanneer Luxuria met viooltjes en andere bloemen begint te strooien 

zijn de deugden overdonderd en willen zich aan haar onderwerpen (afb. 64). 

In het bijschrift drukt Herrad dit uit in de volgende bewoordingen: ‘Virtutes 

extendunt manus suas contra luxuriam et se dedendo volunt servire imperio 

suo’. Zij herformuleerde hierbij bondig de woorden van Prudentius, die 

schreef: ‘Et iam cuncta acies in deditionis amorem sponte suae versis transibat 

perfida signis luxuriae servire volens.’46 De woorden die Prudentius gebruikte, 

hadden inmiddels aanvullende betekenissen gekregen, die men in de twaalfde 

eeuw benutte om bijvoorbeeld specifieke politieke en sociale gegevens van 

zijn eigen tijd uit te drukken. In Prudentius’ tijd betekende ‘deditio amoris’ 

overgave aan de liefde. In de twaalfde eeuw kon hiermee echter daarnaast ook 

de vazallitische manschap worden uitgedrukt. ‘Servire’ kon gewoon ‘dienen’ 

betekenen, maar daarnaast ook specifiek het vervullen van de verplichte 

vazallitische diensten.47 Het ligt voor de hand dat de tekst van Prudentius 

mede begrepen is vanuit de context van de politieke en sociale bovenlaag met 

haar gebaren, rituelen en handelingen, waaruit Herrad afkomstig was en voor 

welke zij schreef. Het feit dat de deugden afgebeeld werden als gewapende 

ridders, die hun wapens hadden afgelegd, moet dit nog hebben versterkt. 

Herrad concretiseerde de ongespecificeerde ‘signa’, de tekenen, uit Prudentius’ 

tekst in specifieke gebaren: ‘zij strekten hun handen uit naar Luxuria’ en zij 

beeldde deze handen ook af, merendeels in gevouwen staat. Dit gebaar lijkt 

zeer sterk op het vazallitische gebaar van aanbieden van manschap, zoals dat 

bijvoorbeeld in de Sachsenspiegel is afgebeeld (afb. 65, 66).48 Dit opende de 
                                                 

46  Prudentius, Psychomachia, vs. 340. 
47  Niermeyer (1976), s.v. 
48  Heidelberg, Universitätsbibliothek, Codex Palatinus germ. 164, Sachsenspiegel (begin 14e 

eeuw, oostelijk Midden-Duitsland/waarschijnlijk Zuid-Thüringen), fol. 5v en 6r. Voor 

beschrijvingen van het gebaar en voor de vazallitische terminologie in het algemeen zie 

verder: Ganshof (1964), pp.70-93. In de duizenden Duitstalige glossen in de 

Prudentiusmanuscripten wordt slechts in één manuscript (Londen add. 34248, elfde eeuw) 

en éénmalig de term ‘deditio’ vertaald. De vertaling luidt in dit ene geval dan wel ‘firrahani’: 



 De encyclopedische Eros II: een steen in het bouwwerk Gods 179 
 

mogelijkheid dat de overgave aan Amor en Luxuria voor mensen die concreet 

dachten in handelingen en rituelen gebruikelijk in de eigen tijd ook kon 

worden begrepen als het aanbieden van manschap. 

Het kruis van Sobrietas (Matigheid) doet op fol. 202v de wagen kantelen 

en Sobrietas verplettert Luxuria onder een molensteen (afb. 67). De molensteen 

staat in het bijschrift voor Christus: ‘Lapis significat Christum’. Als een 

beeldverhaal vervolgt het verhaal zich op 202v. onder de verslagen Luxuria: 

Weelderigheid rent blootsvoets door een doornenstruik, Praalzucht werpt haar 

sluier en juwelen van zich af, Frivoliteit en Scherts hun bellen en Amor haar boog 

en pijlenkoker: ‘Amor tela arcum et pharatram pericit’. De verslagen 

ondeugden dragen geen wapenrusting meer maar lange kleden met wijde 

mouwen. Hun hoofden zijn onbedekt, hun haren staan overeind van schrik.49 

Ze zijn wanhopig en verbijsterd. 

 

Behalve dat Herrad het verhaal van Prudentius, door kopieën of door de vele 

traktaten die hierop gebaseerd zijn, goed kende, zal ze er zeer zeker ook 

illustraties van gezien hebben. Zoals gezegd, behoorden deze eveneens tot de 

canon. Ook hier weer zijn de afbeeldingen een zeer letterlijke visuele vertaling 

van de tekst en het is zelfs mogelijk geweest de tekst van Prudentius geheel 

weg te laten. Het verhaal en de afbeeldingstraditie moeten dus, in ieder geval 

in de context van het klooster, geheel ingeburgerd geweest zijn. Het levendige 

beeld van rivaliserende legers is eveneens geheel behouden gebleven. Ook het 

epische karakter van de tekst en de juxtapositie van de deugden en ondeugden 

vertaalde zich bij Herrad nog steeds in het seriematige aspect van de 

afbeeldingen en de manier waarop het verhaal zich als een beeldverhaal 

ontvouwt. 

Het poppenspel op fol. 215r is de vroegst bekende afbeelding van een 

ludus monstrorum (afb. 68a/b). Klaarblijkelijk associeerde Herrad een 

marionettenspel als dit met de Psychomachia. Ze was vast niet de enige. De 

juxtapositie van goed en kwaad is ook vandaag de dag nog een zeer veel 

voorkomend educatief vermaak voor klein en groot. Dit zou betekenen dat 

geleerdheid en toegang tot teksten geen voorwaarde was om de Psychomachia te 

                                                                                                                                               
overgave; zie Lauffer (1967) p. 352. 

49  Vgl. afb. 38 (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9968-72). Hier staan op een 

vergelijkbare manier de haren van schrik overeind.  
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kennen en te herkennen, maar dat deze gemeengoed was en deel uitmaakte 

van een bredere maatschappelijke kennis en mentaliteit. De Psychomachia als 

theaterstuk of poppenspel vormt bovendien een aanvullende verklaring voor 

de levendigheid waarmee de strijd is uitgebeeld. Deze had immers in 

bewegend beeld plaatsgevonden voor de ogen van velen.50  

 

Herrad heeft Prudentius’ Psychomachia niet letterlijk gevolgd, maar het verhaal 

visueel en in bijschriften in haar eigen woorden en in de geest van de tijd 

verteld.51 Zo zijn de deugden en ondeugden gesystematiseerd en uitgebreid en 

veranderd in heuse middeleeuwse ridderfiguren. Ook herformuleerde Herrad 

de dreigende onderwerping van de deugden aan Luxuria in bewoordingen die 

in de context van haar tijd in vazallitische zin begrepen konden worden en 

beeldde daarbij een gebaar af dat als het vazallitische gebaar van manschap 

gezien kon worden. Actualiseringen, maar dan van een andere aard, in het 

afbeelden van de Psychomachia vinden we ook in andere manuscripten.52 

Echter, één van de belangrijkste verschillen met het oudere voorbeeld en met 

de ongetwijfeld talloze kopieën die in omloop waren, is dat het geheel van de 

heilsgeschiedenis, waarvan het conflict ook volgens Prudentius een onderdeel 

was, door Herrad uitgewerkt is tot een verhaal in woorden en in beelden, van 

het begin tot het einde der tijden. In dit verhaal staan de victorie van de kerk 

en de universele orde van Gods heilsplan, dat zal leiden tot het Laatste 

Oordeel, centraal en daarbij is de overwinning op het kwaad op een zeker 

moment in de geschiedenis voorop komen te staan ten nadele van de 

voortdurende strijd in de geest. 

                                                 
50  Herrads waarschuwing tegen de ijdelheden in het poppenspel versterkt de gedachte dat er 

daadwerkelijk met regelmaat met marionetten gespeeld werd.  
51  Vgl. Norman (1988) pp. 89-96.  
52  Zie Katzenellenbogen (1989) pp. 6-7. Het duidelijkst is dit in Parijs, BNF, ms. lat. 15158 uit 

1289 waarin de ondeugden zijn gekleed zoals de dertiende-eeuwse burgerij en de deugden 

als nonnen. Amor is in dit manuscript toegerust met een toernooilans.  
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§ II.2.3 Woordenloze encyclopedieën 

 

De laatantieke idee van een eeuwige strijd tussen twee uitersten in de ziel heeft 

terrein verloren. De behaalde overwinning is de hoofdgedachte geworden. 

Talloze monumentale afbeeldingen van ondeugden die overwonnen zijn door 

de deugden kunnen worden aangetroffen op portalen en in glas in lood op en 

in kerkgebouwen vanaf de Romaanse tijd.53 Deze laatste afbeeldingen worden 

hier, in navolging van Emile Mâle, beschouwd als de woordeloze visuele 

parallellen van de encyclopedie. De door Mâle aangehangen idee dat een 

argeloze beschouwer vrijwel ieder motief in en op het kerkgebouw begrijpen 

kon, als ware de kerk een ‘boek voor de ongeletterden’, wordt hier echter niet 

gevolgd.54 Het is immers maar zeer de vraag hoe het individu de diverse 

details interpreteerde en vanwaar hij zijn informatie daarover betrok. Een 

geestige anekdote uit de jaren tachtig van de dertiende eeuw illustreert dit 

probleem: een onnozele dwaas liep het parvis voor de Notre-Dame in Parijs 

op en keek naar de koningsgalerij. ‘Kijk!’ riep hij uit ‘daar Pepijn! En kijk! 

Daar! Karel de Grote!’ Terwijl de arme dwaas daar zo gretig de eigen 

koningen identificeerde, sneed achter hem iemand zijn beurs los.55 Deze 

overlevering illustreert dat het voorkwam dat (mondelinge) traditie en de 

toeschouwers zélf de betekenissen van details bepaalden en zich niet lieten 

leiden door de bedoeling ervan, mocht deze gekend zijn. Een koningsgalerij 

bevat, zo weten wij, beelden van de koningen van Juda, de voorouders van 

Christus. Klaarblijkelijk hadden de Parijzenaars een voorkeur voor het 

begrijpen van een stukje eigen geschiedenis in de westfaçade van de Notre-

                                                 
53  Zie hierover ook Nichols (1983). 
54  Mâle (1925) p. vii: ‘Tout ce qu’il était utile à l’homme de connaître: l’histoire du monde 

depuis sa création, les dogmes de la religion, les exemples des saints, la hiérarchie des 

vertus, la variété des sciences, des arts et des métiers, lui était enseigné par les vitraux de 

l’église ou par les statues du porche. La cathédrale eût mérité d’être appelée de ce nom 

touchant, qui fut donné par les imprimeurs du xve siècle à un de leurs premiers livres: «la 

Bible des pauvres». Les simples, les ignorants, tous ceux qu’on appelait «la sainte plebe de 

Dieu», apprenaient par les yeux presque tout ce qu’ils savaient de leur foi.’ 
55  Des XXIII manières de villains (gedateerd 1284) pp. 8 en 10: ‘Li vilains Babuins est li ki va 

devant Nostre-Dame à Paris, et regarde les rois et dist: «Vès là Pépin, vès là Charlemainne». 

Et on li coupe sa borse par derière.’  
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Dame, centrum van het dagelijkse Parijse leven. Dat deze interpretatie 

volhardde, bewijst de projectmatige, van overheidswege geïnitieerde sloop van 

de koningsgalerij van de Notre-Dame in de jaren van de Franse Revolutie: 

alles wat herinnerde aan de heersers van het Ancien Régime moest worden 

vernietigd. 

Terugkomend op de Hortus deliciarum: Herrad bediscussieerde niet en 

legde vaak niet uit. De Psychomachia heeft het in haar werk zelfs geheel zonder 

het geschreven verhaal moeten en kunnen stellen. Zoals te verwachten door 

de visuele en literaire canon in de kloosters en misschien ook door het 

poppenspel, was deze strijd dermate ingeburgerd dat deze nauwelijks 

toelichting behoefde.  

Herrads belangrijkste boodschap, haar visie op de heilsgeschiedenis, 

komt tot uiting en wordt ervaren door het arrangement van haar encyclopedie. 

Het kerkgebouw bezit eenzelfde synthetiserende kwaliteit, zij het in steen. 

Lezend en kijkend in de Hortus deliciarum, het op verschillende momenten ter 

hand nemend en vooruit- en terugbladerend, zijn het de visuele en literaire 

juxtapositie van motieven of juist hun overeenkomsten, de volgorde van 

thema’s, de verschillende vormen van narrativiteit en relaties tussen woord en 

beeld, maar ook vormen en kleuren die tezamen de lezer deelgenoot maken 

van de schoonheid van de schepping en het achterliggende heilsplan van God. 

De decoratieprogramma’s op het kerkgebouw, vanaf hun grote vlucht in de 

twaalfde eeuw, zijn op vergelijkbare wijze samengesteld en werken dan ook 

min of meer hetzelfde. Men loopt er binnen, men loopt er langs. Men staat er 

eens stil, steeds weer op een ander of juist op hetzelfde punt. Men laat de 

vormen en kleurenpracht tot zich komen. Als geheel, met als startpunt de 

westfaçade, is het de volheid van het universum en de goddelijke logica daarin 

die het gebouw aan de toeschouwer communiceert.  

Het publiek van het kerkgebouw is vele malen breder dan dat van de 

encyclopedie. Mâle stelde dan ook terecht: ‘Les simples, les ignorants, tous 

ceux qu’on appelait «la sainte plebe de Dieu», apprenaient par les yeux presque 

tout ce qu’ils savaient de leur foi.’56 De continue aanwezigheid van het 

decoratieprogramma op het kerkgebouw in het dagelijkse leven moet het ook 

een brede functie hebben gegeven. Door deze aanwezigheid bracht het in de 

eerste plaats en zonder woorden de boodschap dat de weg naar God voor 
                                                 

56  Mâle (1925) p. vii. 



 De encyclopedische Eros II: een steen in het bouwwerk Gods 183 
 

allen was bedoeld en niet alleen voorbehouden aan kloosterbewoners. Dit 

gegeven past binnen het universalistische karakter van het christendom. Zeer 

zeker zal het kerkgebouw functioneel zijn geweest voor het overbrengen en 

memoriseren van een schat aan informatie. Zoals gezegd waren dat niet alleen 

gegevens over het geloof, maar bijvoorbeeld ook, in het geval van de Notre-

Dame, over de koningen van Frankrijk. Wát er precies in detail en op elk 

moment gecommuniceerd en begrepen werd en door wie zal niemand ooit 

weten. Ook zal een kerkgebouw niet altijd beschouwd zijn met het oogpunt er 

iets van te leren. Het zal verschillende rollen gespeeld hebben in momenten 

van bezinning, woede, gedachtenis en als veilige haven. Beeld en afspiegeling 

van de schepping is het kerkgebouw echter altijd. Als zodanig doen de 

precieze betekenissen van de details er minder toe. Of het nu de koningen van 

Juda of die van Frankrijk waren die op de Notre-Dame stonden: ze zijn allen 

een deel van het universum. De arme dwaas had het daarom ook niet 

helemaal bij het foute eind. 

 

Eros gekooid 

 

Wegens het bovenstaande horen, net als in de encyclopedie, de deugden en 

ondeugden ook in de decoratieprogramma’s van kerken thuis. Ze verschenen 

daar vaak, naar het voorbeeld van Prudentius en in een geordende en 

gesystematiseerde vorm als in de doorwrochte encyclopedie van Herrad, als 

deelnemers in de Psychomachia. De militante vechtjassen zijn hier echter 

immobiele entiteiten geworden. Het conflict is verdwenen. De afbeeldingen 

zijn ware iconen van de overwinning. In kalmte zegevieren de deugden, vaak 

met een lans in de hand en met onder hun voeten hun contrasterende 

ondeugd, zonder gevolg en soms in de vorm van een monster.57  

Zoals gezegd ontstond vanaf de twaalfde eeuw een grote hoeveelheid 

aan verhandelingen met verregaande systematiseringen van de deugden en de 

ondeugden. In de dertiende eeuw vond deze praktijk een hoogtepunt. Men 

denke hierbij bijvoorbeeld aan de systematiseringen van Petrus Lombardus, de 

Magister Sententiarum, in de twaalfde eeuw en aan de ordeningen van Thomas 

van Aquino in zijn Summa theologica en De moribus et de virtutibus van Guilielmus 

                                                 
57  Mâle (1925) pp. 102-103, Norman (1988) pp. 27-52, Katzenellenbogen (1989) pp. 14-21 en 

Jackson (1990) pp. 159-165. 
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Avernus in de dertiende. De variatie in het afbeelden van de deugden en 

ondeugden nam met deze ontwikkelingen eveneens een vlucht. Zo kunnen ze 

in de miniatuurkunst en edelsmeedkunst bijvoorbeeld uitgebeeld zijn door 

middel van de ladder van deugdzaamheid of als twee bomen waarbij de takken 

- of medaillons tussen de takken - steeds uit elkaar voortkomende deugden of 

ondeugden voorstellen. Bij dit laatste systeem zijn de genoemde Liber floridus 

van de hand van Lambert, kanunnik van Sint Omaars en De fructibus carnis et 

spiritus van Pseudo-Hugo van St.-Victor van een grote invloed geweest. In 

Galaten 5:22 is sprake van de vruchten van de geest en in Mattheus 7: 17 

wordt een boom die goede vruchten geeft, afgezet tegen een slechte boom. 

Deze beeldspraken vonden hun weg naar werken, zoals de twee voornoemde, 

waarin ze tot deugdensystemen uitgewerkt zijn, en naar een bijbehorende 

beeldenwereld.58 In de Liber floridus in Gent (Universiteitsibliotheek, ms. 16, 

ca. 1120) is op fol. 231v de ‘Arbor Bona’ afgebeeld (afb. 69), en op de 

tegenoverliggende pagina, op fol. 232r de ‘Arbor Mala’ (afb. 70). De ‘Arbor 

Bona’ komt voort uit ‘Caritas’ (rechts in de afbeelding). Vanuit haar medaillon 

groeien drie takken. Deze bieden plaats aan een twaalftal medaillons met 

daarin afbeeldingen van deugden. Elke deugd is verbonden met een specifiek 

soort bloeiende tak die de inhoud van de deugd symboliseert. De ‘Arbor Mala’ 

bevat geen afbeeldingen in de medaillons, alleen de namen van de ondeugden 

(afb. 70). In een vroeg handschrift van de De fructibus carnis et spiritus in 

Salzburg (Studienbibliothek, ms. V1H 162) bevindt zich op fol. 75v een 

ondeugdenboom (afb. 71) en op fol. 76r een deugdenboom (afb. 72). In de 

ondeugdenboom groeien uit Trots zeven hoofdzonden: (Invidia (Afgunst), Vana 

Gloria (IJdelheid), Tristitia (Droefgeestigheid), Ira (Toorn), Ventris ingluvies 

(Vraatzucht), Avaritia, (Hebzucht), en Luxuria (Wellust). De eerste vier zonden 

zijn die van de geest. De laatste drie zonden zijn die van het lichaam en de 

materie. Elk van de zonden is verbonden met zeven bladeren en Luxuria zelfs 

met twaalf: de ondergeschikte zonden die uit elk van de hoofdzonden 

voortkomen. Zowel de takken als de bladeren hangen neer. Ze wenden zich af 

van God. ‘Vetus Adam’, de eerste zondaar bevindt zich in de top van de 

boom. De takken en de bladeren van de boom op de tegenoverliggende 

pagina (afb. 72) zijn omhoog gericht. Uit Humilitas komen  respectievelijk de 

vier kardinale deugden (Prudentia, Justicia, Temperantia, Fortitudo) en de 
                                                 

58  Katzenellenbogen (1989) pp. 57-74, van der Poel (2001) pp. 246-248.  
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goddelijke deugden (Fides, Spes, Caritas) voort. Uit de deugden komt veel goeds 

voort, verbeeld door de bladeren met inscripties. Caritas brengt de meeste 

bladeren voort. Christus, de ‘Novus Adam’, bekroont het geheel.59  

In steen of in edelsmeedwerk kunnen de deugden en ondeugden ook 

gecontrasteerd zijn door, bijvoorbeeld in medaillons, de deugden af te beelden 

als zittende vrouwen met een attribuut en de ondeugden door de problemen 

die ze voortbrengen, bijvoorbeeld door een man af te beelden die een harige 

aap aanbidt. Zowel deugden als ondeugden kunnen voorts zijn 

gesymboliseerd door of vergezeld van een dier, een plant of een voorwerp 

met een verworven morele betekenis.60 Zo is de Kaiserpokal in de schatkamer 

van het stadhuis van Osnabrück, vervaardigd rond 1300 (afb. 73a/b/c), 

gedecoreerd met een serie medaillons met voorstellingen van deugden en 

ondeugden. Op de beker zelf is de deugd steeds uitgebeeld als een dame met 

een attribuut en is de ondeugd weergegeven door de gevolgen ervan. Naast 

een dame met een (kuise) vogel bevindt zich een paar in omhelzing, 

hoogstwaarschijnlijk de ongeoorloofde liefde. Op het deksel echter, zijn de 

ondeugden nogmaals weergegeven, nu in de vorm van mythologische figuren. 

Het is Eros, die een grote toorts draagt en omkijkt alsof hij een misdrijf 

begaan heeft en achtervolgd wordt, die hier correspondeert met het 

ondeugdelijk gedrag van het paar (afb. 73c).61  

De Eros die slaapt op zijn toorts aan de westfaçade van de kathedraal 

van Auxerre, bewegingloos en gekooid binnen de kaders van zijn eigen reliëf, 

is machteloos en ligt aan de voeten van de wijze maagden (afb. 74). Hetzelfde 

beeld van de immobiele en verslagen afgod vinden we op de twee reliëfs op de 

westgevel van de kathedraal van Modena (afb. 75, 76). Meester Wiligelmus, de 

beeldhouwer, heeft in het linkerreliëf aan Eros een ibis toegevoegd, een zeer 

kwalijke vogel (afb. 76). In Leviticus 11:17 staat hij al te boek als onrein dier. 

Hij staat in de middeleeuwse bestiaria bekend als een vogel die bedorven 
                                                 

59  Katzenellenbogen (1989) pp. 57-74, van der Poel (2001) pp. 246-248.  
60  Mâle (1925) pp. 98-130, Norman (1988) pp. 27-52, O’Reilly (1988) p. 83 e.v., en 

Katzenellenbogen (1989) pp. 14-84. Naast de Psychomachia kunnen ook andere bronnen 

uitgangspunt zijn voor illustraties. Men denke bijvoorbeeld aan de parabel van de Wijze en de 

Dwaze Maagden (Mattheus 25: 1-13) of de daden van barmhartigheid (Mattheus 25: 35-46). 

Ook koning David bijvoorbeeld is een geschikt symbool voor de overwinning van de deugden 

op de ondeugden. Zie over deze laatste Norman (1988) pp. 141-179. 
61  Panofsky (1960) pp. 94-96. 
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voedsel eet en bang is voor schoon water. Dit plaatst hem lijnrecht tegenover 

de christen die herboren is door het water en de heilige geest. ‘Volgens de wet 

is de ibis onrein,’ zo schrijft de - hoogstwaarschijnlijk tweede-eeuwse - 

onbekend gebleven samensteller van de Physiologus, ‘hij kan niet zwemmen, 

maar houdt zich op aan de oevers van rivieren en meren. Hij kan niet in het 

diepe gaan, waar de reine vissen zwemmen, maar slechts daar waar de onreine 

vissen verblijf houden. (…) En slechter dan alles is de ibis. En de voort–

brengselen van zondaren zijn zonden.’62 

In de nabijheid van de reliëfs zijn geen triomferende deugden te 

bekennen (afb. 77). Voor welke context de twee beeldhouwwerkjes ooit 

bedoeld waren is onbekend. Zonder duidelijke interactie aan te gaan met 

elkaar of met andere beeldhouwwerken, als waren het toevallige 

voorbijgangers, zijn de reliëfs nogal geïsoleerd ingemetseld in de gevel van de 

westfaçade. De reliëfs spreken echter voor zich en geheel overeenkomstig de 

grondteneur verbeelden ze in letterlijke en morele zin de lage liefde. Deze is 

verslagen, gekooid, en ook nog eens voorzien van een buitengewoon 

belastend dier. De vernederde godheid bevindt zich echter prominent op de 

westgevel van het symbolische geheel dat het kerkgebouw is, en hij draagt dan 

ook een tweede betekenis: God vergist zich niet en daarom is ook Eros een 

bedoeld en onuitwisbaar gegeven in de schepping van God.   

                                                 
62  Physiologus, 40, in de vertaling van Ledegang. Vgl. bijvoorbeeld ook de beschrijvingen van de 

ibis door Plinius de Oudere, Naturalis Historia, lib. VIII, par. 41, vol. 2, p. 91, vóór de 

Phsyiologus en Isidorus van Sevilla, Etymologiae lib. XII, c. 1. par. 16-33 ná de Physiologus. Er is 

gekozen te citeren uit de Physiologus omdat het een van de belangrijkste bases vormt voor de 

bestiaria. De samensteller is niet de Physiologus, maar verwijst ernaar: ‘De Physiologus zegt…’. 

Hoogstwaarschijnlijk verwijst hij hiermee niet naar één bron, maar naar algemene kennis over 

dieren, planten en gesteenten, die hij in een christelijke zin uitlegt. Het boekje stamt 

waarschijnlijk uit de tweede eeuw, maar hier is discussie over. In ieder geval maakte 

Ambrosius in de vierde-eeuw al een Latijnse vertaling van het boekje. Zie hierover de inleiding 

bij de Nederlandse vertaling van Ledegang (1994) pp. 7-29.  
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Conclusie 

 

Het encyclopedische bouwwerk van de twaalfde en de dertiende eeuw, dat 

zowel in boekvorm, met nauw op elkaar betrokken teksten en afbeeldingen, 

als in de vorm van gebouwen en objecten zijn neerslag vond, voerde de 

christelijke universalistische visie op de schepping, tot een tweeledig 

hoogtepunt.  

Het tot meerdere eer en glorie van God bewaren, kopiëren en 

verzamelen van alles wat was en ooit geweest was, had geleid tot een steeds 

verregaander streven de onomstotelijke systematiek binnen deze canon van de 

heilsgeschiedenis te doorgronden teneinde deze aan alle mensen te kunnen 

openbaren en in het collectief geheugen te laten beklijven, zoals dat hoort bij 

het universalistische karakter van het christendom. De schoonheid en 

harmonie van Gods schepping waren voor iedereen te aanschouwen in de 

vorm van het kerkgebouw. 

De systematiseringen leidden er toe dat de negatieve grondhouding ten 

opzichte van de god Eros versterkt werd. Met niet aflatende vlijt is hij steeds 

zwarter gemaakt, dit met gebruikmaking van alles wat er maar te vinden was in 

het voorhanden zijnde corpus aan kennis. Teksten van bijvoorbeeld Ovidius, 

Remigius van Auxerre, Isidorus, Prudentius (of afgeleiden daarvan) en de vele 

systematiseringen van de deugden en ondeugden zijn inspiratiebron geweest 

om zijn kwalijkheid steeds weer te benadrukken, zijn pijlen te verdubbelen, 

hem te doen vergezellen van een van de onsmakelijkste dieren denkbaar, de 

ondeugd Luxuria tot zijn meesteres en Superbia tot zijn ultieme leidsvrouwe te 

maken en hem te doen lijden onder een eeuwigdurende nederlaag. De 

grondtoon is luid en duidelijk. Eros is echter ook onderdeel van de canon van 

de heilsgeschiedenis. Het encyclopedisch bouwwerk dat voortkwam uit deze 

canon was zeer veel meer dan de som der delen. Dit bouwwerk, dat gestaag 

groeide, dat meeging met zijn tijd en context en ook voor iedereen in steen 

toegankelijk was geworden, slaagde er nog beter in dan de Etymologiae en De 

universo het universum - met alle veronderstelde logische verbanden daarin - 

tot één doorwrocht symbolisch geheel te verwerken en te weerspiegelen. Ook 

al hebben de afbeeldingen van Eros een educatieve en instructieve functie, 

met de genoemde ‘negatieve grondtoon’, toch moet hier benadrukt worden 
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dat hij een onomstotelijk deel uitmaakte van het heilsplan. Hij was een steen 

in het bouwwerk Gods.  
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DEEL III 

DE DEUGDZAME EROS 

 

‘ en engel leek hij zo te wezen, uit het paradijs naar hier gestuurd.1 

 

Terwijl de Augustinische splitsing van de liefde, met Eros als representatie van 

de lage liefde, de grondteneur bleef vormen achter de rol en verbeelding van 

de antieke god Eros in de diverse deugdensystemen - zoals bijvoorbeeld bij 

het hergebruik van de Psychomachia - werd vanaf het einde van de twaalfde 

eeuw tegelijkertijd een toenadering mogelijk tussen de oude godheid en een 

deugdzaam leven. De getergde god verbeeldde nog immer de aardse liefde, 

maar deze was niet langer in alle omstandigheden slecht. Zij had zelfs 

positieve kanten. In Der Welsche Gast, het vroeg dertiende-eeuwse leerdicht 

voor jonge edelen over deugdzaamheid van de hand van Thomasin von 

Zerclaere bijvoorbeeld, kon niet alleen wijsheid de aardse liefde onschadelijk 

maken, maar kon de liefde op haar beurt de wijze wijzer maken. De aardse 

liefde, en daarmee haar verbeelding in de vorm van Eros, verkreeg dus haar 

eigen dualiteit. In de dertiende eeuw slaagde het verheffende deel van de 

aardse liefde erin de rang van een christelijke en weldoende macht te 

verdienen. De vroeg veertiende-eeuwse verbeelding van Eros in een boomtop 

die vereerd wordt, illustreert deze climax (afb. 140).  

Hoewel het goede nu voortkwam uit een aards type liefde, de 

verliefdheid, is deze tendens niet geheel Platonisch te noemen. Bij Plato leidde 

de seksuele aantrekkingskracht tot kennis en herkenning van goddelijke 

schoonheid. De vermeende gevolgen van verliefdheid die hier voor het 

voetlicht gebracht zullen worden, zijn eveneens verheffend en in theorie ook 

niet op vervulling van de seksuele behoefte gericht, maar zijn toch 

maatschappelijker van aard. Het was vooral hoofse deugdzaamheid die 

                                                 
1  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, ed. Poirion, vs. 902-903, pp. 64-65, Nederlandse 

vertaling E. van Altena, p. 43. Zie hierna (III.2).  
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voortkwam uit een goed gemikte, gunstig gekozen en juist ontvangen pijl van 

de liefdesgod. De vergelijking met de stoïsche visie levert eveneens 

kanttekeningen op. Deze ging, net als de visie van Augustinus, niet uit van één 

liefde die verschillende effecten kan hebben, maar van twee typen. Deze 

konden in de stoïsche opvatting door wijsheid van elkaar onderscheiden 

worden. Bovendien was de liefde in deze visie geen kracht die van buitenaf 

kwam, maar bevond zij zich in de mensen zelf. Het verlangen, bij Plato en 

ook binnen de hierboven beschreven tendens cruciaal, was in het stoïsche 

denken afwezig. Auteurs als Paulus en Origenes op hun beurt, hielden zich 

niet bezig met een liefde van het alledaagse soort of met verliefdheid; zij 

richtten zich met name op de verheven liefde. De laatste meende daarmee het 

woord Eros en de verbeelding daarvan in de vorm van de antieke godheid te 

kunnen verbinden. Hij erkende echter het risico van misverstanden door 

vleselijke mensen. 

 De aardse liefde was nu tweeledig en Eros kon nu zowel de liefde 

waarin de kwalijke grondtoon onverminderd doorklonk verbeelden als een 

variant die hiermee in contrast staat: een liefde die tot deugdzaamheid kon 

leiden. De kringen waarin de nieuwe tweeledige liefde kon functioneren 

contrasteerden met het milieu waarin de oude grondtoon voortleefde. De 

Augustinische splitsing, zoals geleerd en breed gecommuniceerd werd door 

clerici, diende nog immer ter beteugeling van de seksualiteit van het gewone 

volk, terwijl de meer beschaafden aan de hoven hierboven verheven waren en 

in staat waren te leven volgens een ingewikkeldere ethiek op dat gebied. Deze 

tegenstellingen worden hier niet ontkend, maar wel als minder belangrijk 

beschouwd. Zowel de verslagen aardse Eros die de clerus ter educatie naar 

buiten bracht, als de aardse Eros die in een elitaire wereldlijke context het 

aanbidden waard was, maakten deel uit van deugdensystemen. Teneinde recht 

te doen aan de vanzelfsprekendheid van de ontwikkelingen in de Eros-

beeldtraditie, zoals deze voortkwamen uit hun brede voedingsbodem, worden 

hier overeenkomsten en het logische op elkaar voortborduren van de diverse 

systemen van deugdzaamheid en de werelden waarin ze ontstonden en 

bestonden benadrukt. Vanuit deze focus was er geen sprake van een 

plotselinge omslag of een paradox.  

Zoals naar voren kwam, konden kloosterbewoners afkomstig zijn uit de 

wereldlijke elite, met een binnendringen van de bijbehorende conventies in de 
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verwerking en communicatie van kennis in de clericale context tot gevolg. 

Hierdoor was Herrads verwerking van de Psychomachia bijvoorbeeld vazallitisch 

van toon. Deze werd kennelijk door haar medekanunnikessen begrepen, maar 

had in een wereldlijker context ook niet misstaan. Het moge uit het 

voorgaande duidelijk zijn geworden dat in de kloosters, tot meerdere eer en 

glorie van God en zijn schepping, met niet aflatende vlijt kennis werd 

verzameld, gekopieerd, geïnterpreteerd en via verschillende wegen en op 

verschillende niveaus gecommuniceerd. Het waren deze kloosterlijke 

compilaties, interpretaties en bewerkingen die op hun beurt gebruikt, verwerkt 

en geïnterpreteerd werden in de kathedraalscholen en vroege universiteiten, 

welke laatste maar heel langzaam seculariseerden. In wereldlijke aristocratische 

kringen waren het clerici en monniken die fungeerden als docenten. Het was 

dus immer de clericale weg langs welke kennis verspreid werd. Clerici 

verwerkten werk zoals dat van Ovidius -een belangrijke inspiratiebron voor de 

hoofse liefdesleer- en het waren clerici die deze verwerkingen in de hoofse 

kringen inbrachten.  

Hoewel de term ‘hoofs’ modern is en onderwerp van voortdurende 

discussie, wordt deze hier toch gehanteerd, zij het met terughoudendheid. 

Door de kerngedachten achter het voorliggende onderzoek wordt de idee dat 

een onafhankelijke en op zichzelf staande ‘hoofse cultuur’ bestaan zou 

hebben, per definitie niet ondersteund. Het debat over het al dan niet bestaan 

hebben van een hoofse cultuur of over de inhoud en vorm ervan speelt hier 

dan ook geen rol.2 De term ‘hoofs’ verwijst hier eenvoudigweg naar het 

deugdensysteem dat vanaf de twaalfde eeuw tot bloei kwam in het wereldlijke 

adellijke milieu. Er zal hier evenmin ingegaan worden op de neerslag die deze 

ethiek vond in de geestesvruchten van troubadours, trouvères en 

Minnesänger. In het verband van dit onderzoek is deze ethiek van belang 

wegens haar inbedding in oude kennis en in de voortschrijdende wetenschap 

van de Middeleeuwen. De hoofse deugdenleer moet gezien worden als 

voortgekomen uit clericale kennis en kennissystemen over deugd en ondeugd, 

die gecultiveerd en aangepast zijn aan de hoofse etiquette en aan vazallitische 

doelen en gebruiken. Op het didactische niveau dienden beide systemen 

eenzelfde doel: tot propaganda van deugdzaamheid en ter beteugeling van 

ondeugd. Het is daarom helemaal niet ondenkbaar dat de hoofse deugdenleer 
                                                 

2  Over het discours zie Bumke (1986) pp. 503-582 en Gaffney (1977) pp. 93-186. 
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in theorie gestimuleerd dan wel positief gewaardeerd werd door clerici. Voorts 

kan gesteld worden dat de hoofse deugdenleer past in het genoemde 

universalistische denken over de schepping. Zoals hiervoor beschreven, werd 

dit denken steeds verder gesystematiseerd en vond het een hoogtepunt in de 

encyclopedische, de summa- en speculum-tradities van de twaalfde eeuw. De 

hoofse deugdenleer kan in zekere opzichten gezien worden als de ‘finishing 

touch’ hiervan: zij wist in ieder geval de zo problematische aardse liefde en 

haar even zo problematische belichaming een eervolle plaats te geven in de 

harmonie en logica van de schepping, te weten als het verlangen dat leidt tot 

deugdzaamheid. Eros was daarbij het beeld waarachter dit heilzaam verlangen 

begrepen wordt.3  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Een sleutelwerk bij dit deel is Bumke (1986). 
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Hoofdstuk III.1 

Een nieuwe deugdenleer 

 

De aardse liefde als de weg naar deugdzaamheid in een seculiere context was 

gestoeld op het immer groeiende bouwwerk van in de clericale context 

verzamelde, verwerkte en intern geharmoniseerde kennis dat de zichtbare en 

de onzichtbare schepping eerde en verklaarde. Groeien en gedijen kon deze 

liefde in een sfeer van erecodes en geïdealiseerd ridderschap. De wegen van 

kennis- en tekstoverdracht leggen de relaties bloot tussen wetenschap, clerus 

en adel, tussen de ondeugdzame Eros en de deugdzame.  

De uitwerkingen van de nieuwe visies waren opnieuw deugdensystemen 

en vonden hun neerslag in allegorie en leerdicht. Een illustratief voorbeeld 

van een leerdicht over deugdzaamheid, daterend uit ca. 1215, is Der Welsche 

Gast van de hand van Thomasin von Zerclaere. Twee afbeeldingen van de 

pijlschietende godheid bij dit gedicht laten zien dat er tweeërlei manieren zijn 

om de aardse liefde te benaderen, de effecten van de liefde op hun beurt zijn 

eveneens tweeërlei (afb. 79-83).  
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§ III.1.1 Kennis: inhoud, groei en overdracht. De kerkelijke en de 

seculiere werelden 

 

Wereldlijke elite, clerus, opvoeding en scholing hoorden in de hoge 

Middeleeuwen, zoals door auteurs als Brian Stock, David Luscombe en 

Stephen Jaeger aangetoond en benadrukt, bij elkaar.1 Het belang van 

opvoeding en scholing werd zowel in clericale als in wereldlijke kringen 

onderkend. Leden van de heersende klassen vonden een goede opleiding voor 

al hun zonen belangrijk, en het waren niet alleen oblaten die deze genoten. 

Een goede opleiding was een voorwaarde voor een deugdelijke vervulling van 

een toekomstige wereldlijke functie. Deze werd gevolgd in kloosterscholen en 

in de paleiskapel, verzorgd door clerici, op scholen bij parochiekerken en 

kapittelkerken, in kathedraalscholen en uiteindelijk aan de universiteiten. Daar 

werden het karakter en de moraal, de mores, gevormd door oefening in 

discipline -elegantie en verzorging- en door onderwijs in de artes en religie.2 De 

antieke idee dat de innerlijke mores zich manifesteerden in uiterlijkheden, zoals 

goede manieren, welsprekendheid, een goed gevoel voor humor en een 

innemend en verzorgd voorkomen, ligt hieraan ten grondslag.3 

Een anoniem gedicht uit ca. 1080 over de zeven vrije kunsten, geciteerd 

door Luscombe, benadrukt het belang van scholing in de kunst van de 

retorica in heerserkringen. Zij zou de beschaafdheid van koningen en wetten 

bewaren, ridders hervormen, de jongeren in het gareel houden en de 

volwassenen onderrichten. De monnik Philip van Harvengt († 1138) 

beklaagde zich erover dat sommige clerici slecht Latijn kenden en dat veel 

ridders de taal veel beter spraken, lazen en schreven. In een brief schreef hij 

dat veel edelen groot profijt hadden van het lezen van heidense en christelijke 

auteurs. Johannes van Salisbury († ca. 1180) op zijn beurt bestempelde een 

koning die onopgeleid is tot een gekroonde ezel. 4  

Vele van deze edelen zijn echter gegrepen geraakt door een passie voor 

                                                 
1  Stock (1983), vooral deel II: ‘Textual communities’, pp. 88-240, Luscombe (2004) pp. 461-

498 en Jaeger (1994).  
2  Jaeger (1994) pp. 21-52. 
3  Jaeger (1994) pp. 94-96. 
4  Luscombe (2004) pp. 462-463.  
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de wetenschap en hebben deze gevolgd door na hun opleiding niet terug te 

keren in het wereldse leven, maar hun wetenschappelijke carrière voort te 

zetten, te weten als monnik of priester.5 Het waren clericale geleerden als deze 

die de wetenschap verder stuwden en het was vanuit hun clericale context dat 

nieuwe kennis en inzichten, vermengd met oudere, steeds weer het 

kennisgebied van de wereldlijke bestuursklassen binnenstroomden. De 

clericale kenniscentra op hun beurt konden floreren door wereldlijke 

patronage. Uit deze centra kwamen clericale leiders voort en het was ook uit 

deze kenniscentra dat koningen en edelen van oudsher geleerden betrokken 

die ze om zich heen verzamelden als hun bisschoppen en hofpredikers en om 

brieven en staatsstukken te schrijven.6 De dynamische manier waarop 

geleerden zich tussen deze werelden bewogen, en daarmee de sterke 

betrokkenheid van deze werelden op elkaar, wordt bijvoorbeeld duidelijk door 

de carrière van Benno, bisschop van Osnabrück van 1068-1088. Voordat hij 

dit ambt aanvaardde werd hij opgeleid in het klooster van Reichenau en de 

kathedraalschool van Straatsburg. Hij onderwees vervolgens in de 

kathedraalschool van Speyer en werd toen prediker aan het koninklijk hof. 

Daarna werd hij respectievelijk scholasticus (de hoofdverantwoordelijke voor 

het onderwijs) en provoost van het kapittel van Hildesheim, alsmede 

aartspriester in de koninklijke kapel in Goslar.7  

Het moge duidelijk zijn dat kloosters van oudsher een belangrijke rol 

speelden in het verzamelen, bewaren en kopiëren van oude kennis. Vanuit 

hun scriptoria werd deze veelheid aan kennis - variërend van antieke kennis, 

historiën en Bijbelcommentaren tot materiaal voor de studie van talen, 

medicijnen, het heelal en de natuur, inclusief praktische zaken zoals instructies 

voor het maken van gekleurd glas - vervolgens wereldkundig. Ook speelden 

zij een hoofdrol in de (her)ontdekking en verspreiding van bijzondere teksten, 

zoals de werken van Ovidius. De oude opvoedings-, kennis-, deugden- en 

moraalsystemen werden tevens in deze context verzameld, bewaard, verrijkt 

en (indirect) uitgedragen aan de adel. Scholing aan de hoven is niets nieuws, 

maar de belangstelling voor de oude opvoedings- en opleidingssystemen in de 

                                                 
5  Luscombe (2004) p. 462. 
6  Deze dynamiek was niet nieuw. Zie voor voorbeelden Jaeger (1994) pp. 44-46. 
7  Luscombe (2004) p. 464. 
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bestuurlijke kringen vanaf de twaalfde eeuw, is nauwelijks te overschatten.8 De 

morele wereldlijke opvoeding aan de hoven werd verzorgd door geleerden 

zoals Guillaume de Conches († ca. 1150) - leermeester van respectievelijk 

Johannes van Salisbury en Hendrik Plantagenet, de latere koning Hendrik II 

van Engeland. Geleerden als Guillaume werkten dus hun filosofische kennis 

en gedachtegoed om ten behoeve van de educatie van een breder elitair 

publiek.9 

 

Vorm en inhoud van onderwijs en onderzoek  

 

De vorm en het doel van het onderwijsprogramma waren in grote lijnen op 

alle onderwijsinstellingen gelijk. Zoals ook in de eeuwen ervoor, vormden de 

zeven vrije kunsten, in de vorm van het trivium en het quadrivium, de kern van 

het programma. Dit programma was dus als zodanig ingebed in Boëthius’ De 

consolatione Philosophiae, en De nuptiis Philologiae et Mercurii van Martianus 

Capellanus, maar ook in de Etymologiae van Isidorus van Sevilla. Ultiem doel 

van de kennisvergaring was immer deugdzaamheid. Inhoudelijk was de stof 

eveneens traditioneel, maar werd steeds verder aangevuld en verfijnd aan de 

hand van een toenemende hoeveelheid beschikbare kennis en van teksten en 

commentaren daarop.10  

De genoemde volledigheidsdrang en kopieer- en verzamelwoede kregen 

een nieuwe impuls door de kruistochten en de intensivering van de contacten 

met Byzantium en met de Arabieren in Spanje. Eeuwenlang verzamelde en 

bewaarde kennis en methodieken in de Byzantijnse en de Arabische werelden 

werden aangeboord, vertaald, toegevoegd aan de Latijnse canon en 

vanzelfsprekend in dienst geplaatst van het middeleeuws-christelijke 

wereldbeeld. Ook al aanwezige teksten, zoals de werken van Ovidius - 

eeuwenlang trouw verzameld en gekopieerd, werden herwaardeerd en 
                                                 

8  De rijkdom van de verwerking van de oude kennis en de grenzeloze belangstelling voor 

deze kennis in de hoofse kringen vanaf ca. 1150, zijn overtuigend naar voren gebracht door 

Bumke (1986). Hij illustreerde tevens de reikwijdte van dit terrein. Het is in het bestek van 

dit proefschrift niet mogelijk deze thematiek uit te werken en hier moet volstaan worden 

met het benadrukken van de grote omvang van de hoeveelheid oude kennis die via de 

clericale context in de wereldse terecht kwam. 
9  Jaeger (1994) pp. 21-35, 293-294. 
10  Luscombe (2004) pp. 465-473. 
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opnieuw geïnterpreteerd. Hierbij nam ook de mythologische exegese enorme 

proporties aan en werden studie en kennis op hun beurt sterk 

gesystematiseerd en gecategoriseerd. De ontdekking en bestudering van 

(Arabische en joodse verwerkingen van) de Aristotelische filosofie en de 

herwaardering van al aanwezige (indirecte) kennis van zijn werk11 verminderde 

de angst voor tegenstellingen en rationalisering, wat bijdroeg aan de 

harmonisering van theologie en (nieuw ontdekte) wijsbegeerte. Schrijven, 

spreken en een diep begrip van taal en grammatica werden de basis van de 

scholastische filosofische methode om vraagstukken wetenschappelijk te 

benaderen. Daarmee werd taal de basis van alle wetenschap.12 

De encyclopedische idee dat de natuur en de geschiedenis een logisch 

geheel vormden en als zodanig een diepere symbolische, morele en 

allegorische betekenis weerspiegelden, kon juist met deze nieuwe gegevens en 

methoden verfijnd en gecommuniceerd worden. Alanus van Rijsel (oftewel 

Alain de Lille of Alanus ab Insulis) († 1202) noemde ieder schepsel een boek, 

een afbeelding en een spiegel die ons voorgehouden wordt.13 Steeds meer 

bevindingen op het gebied van natuur en medische wetenschap spraken een 

religieuze boodschap achter alles in de schepping echter tegen. Wijsbegeerte 

en kennisvergaring konden zich bovendien op uiteenlopende manieren 

manifesteren, van het monastieke leven dat gericht is op God tot een 

denkwijze of juist een vaardigheid - met of zonder God - of kennis van de 

                                                 
11  Volgens Swanson (1999) pp. 106-107, heeft recent onderzoek uitgewezen dat er vóór de 

twaalfde eeuw al meer kennis over het werk van Aristoteles in omloop was dan tot dan toe 

aangenomen. Swanson stelde daarom het volgende: ‘This “Underground tradition of 

Aristotelian thought” meant that when direct contact did occur, the intellectual effects were 

perhaps not as traumatic as is sometimes alleged’. Aristoteles was een autoriteit, net als 

Plato. Hoewel hij, door de weinige ruimte die zijn werk biedt voor het goddelijke, 

misschien moeilijker te plaatsen was dan Plato, verklaart deze indirecte bekendheid met zijn 

werk het enthousiasme waarmee zijn daadwerkelijke werken ontvangen en bestudeerd 

werden.  
12  Swanson (1999) citeert hierbij op p. 109 John of Salisbury († 1180) die dit benadrukte toen 

hij schreef dat grammatica de kunst van het schrijven en spreken was en daarmee de basis 

voor alle studie. John ontleende dit citaat volgens Swanson op zijn beurt aan Isidorus van 

Sevilla. Zie over de renaissance van de twaalfde eeuw Swanson (1999), Benson en Constable 

(1983), Highet (1951), Panofsky (1960), Saxl (1957) dl.I, pp. 242-254 en als grondlegger 

hiervan Haskins (1927). 
13  Luscombe (2004) p. 473. 
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complete stand van wetenschap. Toch stond kennisvergaring nooit in 

tegenstelling tot christen-zijn. Er bestonden geen twaalfde-eeuwse niet-

christelijke filosofen in het latijns-christelijke Europa. Men heeft zich dan ook 

moeite getroost om de ideeën van de nieuwe autoriteit Aristoteles te 

harmoniseren met die van de tot dan zo invloedrijke en veel spirituelere 

autoriteit Plato. Bij het willen doorgronden van de kosmos stond de schepper 

ervan niet altijd meer op de voorgrond als actieve bestuurder van het geheel. 

Dit opende een ongekende hoeveelheid invalshoeken van waaruit het 

universum, zijn structuur en ontstaan, overdacht konden worden. 14 Het 

resultaat was een intellectueel bouwwerk dat zijn weerga niet kende en dat in 

zijn streven het universum te begrijpen en te reflecteren onophoudelijk 

uitdaagde tot verdere verfijning en doortimmering. De universiteiten kunnen 

gezien worden als bruisend netwerk van architecten achter dit bouwwerk.  

 

Oude en nieuwe kennis, kennis en hof en het symbolische wereldbeeld 

 

De Cosmographia van de hand van Bernardus Silvestris († 1178) vormt een 

goed voorbeeld van een nieuwe hypothetische visie op de schepping -met 

bijpassende deugdenleer- die voortkwam uit de wens met de nieuwe kennis en 

methoden en de nieuw verworven vrijheid in het gebruik ervan het christelijke 

denkkader te verrijken. Het verband tussen het menselijke handelen en de 

kosmische structuur is al oud en de stoïsche en Platonische filosofieën 

hierover zijn, zoals uit het voorgaande duidelijk moge zijn geworden, 

gedurende de gehele Middeleeuwen gekoesterd en verwerkt. Vooral de werken 

van Cicero waren een belangrijk kanaal via welk de stoïsche ideeën over de 

kosmische structuur als de basis voor al het menselijk handelen en de kennis 

van deze structuur als de weg naar deugdzaamheid en moreel gedrag 

bestudeerd konden worden. Het Platonische verlangen naar kennis en 

herkenning van metafysische schoonheid sluit hier uitstekend op aan.15 

Bernardus Silvestris’ Cosmographia is een verregaand allegoriserend mengsel 

van Bijbelse, christelijke en heidense wijsheid. Bernardus beschreef de 

                                                 
14  Swanson (1999) pp. 105 en 113. 
15  Jaeger (1994) pp. 172-174. Jaeger noemt hierbij als voorbeeld Boëthius die Filosofie dankte 

voor het richten van zijn mores op de kosmische ordening en de loop van de 

hemellichamen. 
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schepping door middel van personificaties van abstracties. Op verzoek van 

Natura scheidde Nous de elementen, stelde de engelen aan en plaatste de 

sterren aan de hemel. Hierbij schiep Nous dus geen materie. Zij vormde en 

organiseerde deze alleen. Toen de schepping bijna voltooid was, begeleidde 

Urania Natura naar God die vervolgens overging tot het scheppen van de 

mens. Deze mens bevond zich in een perfecte harmonie met de zojuist 

geformeerde macrokosmos en was gemaakt om zijn leven deugdzaam naar het 

patroon van de wetten van de kosmos te leiden.16 Opvallend is dat Bernardus 

de geslachtsorganen van deze deugdzame en harmonische mens prees: hij 

noemde ze verheugend en nuttig. Zonder de geslachtsorganen zou de mens 

uitsterven en zou chaos wederkeren.17 

 De genoemde Alanus van Rijssel studeerde in Parijs en Chartres en 

onderwees in Parijs en hoogstwaarschijnlijk ook in Montpellier. Op latere 

leeftijd trad hij toe tot de cisterciënzer orde en hij stierf rond 1202 -1203 in 

Cîteaux.18 Hij schreef zijn oeuvre -waaronder zijn Planctus Naturae en zijn 

Anticlaudianus - net als Bernardus zijn Cosmographia met een theologisch doel.19 

De genoemde methoden van denken en onderwijzen, de nieuwe belangstelling 

voor heidense wetenschap en kosmografie, het uiteindelijke doel van 

wetenschap en onderwijs, te weten het bereiken van deugdzaamheid, het 

immer levende symbolische wereldbeeld waarbinnen de details uitleg 

behoeven, de relaties tussen oude en nieuwe kennis en tussen deze kennis en 

het hof, komen alle bijeen in het laatstgenoemde werk van Alanus: 

Anticlaudianus.20 Het werk moet ongeveer in 1182-1183 ontstaan zijn.21 Niet 

veel anders dan Isidorus en andere schrijvers van summae en encyclopedieën 

ontwierp hij een systeem om theologische en seculiere kennis op logische 

wijze met elkaar te verenigen.22 Anders dan werken als Isidorus’ Etymologiae 

echter, heeft de Anticlaudianus geen opsommend karakter, maar is het veeleer 

                                                 
16  Bernardus Silvestris, Cosmographia. Zie ook Luscombe (2004) p. 474 en Jaeger (1994) pp. 

281-284. 
17  Bernardus Silvestris, Cosmographia II, xiv, vs. 153-158 en 165 e.v., pp. 153-154.  
18  Evans (1980) pp. 1-14. 
19  Evans (1980) p. 12. 
20  Zie voor de veelheid aan bronnen waarop Alanus zich inspireerde Walsh (1977) pp. 117-

135. 
21  Ochsenbein (1975) p. 14. 
22  Evans (1983) pp. 12-14. 
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een doorwrocht geheel, in die zin vergelijkbaar met de Hortus deliciarum. Ook 

bestrijkt het werk niet de complete stand van de wetenschap. Alanus repte 

met geen woord over zaken als geneeskunst, rechtspraak, landbouw of 

zoölogie. Een werk als de Etymologiae was bovendien bruikbaar voor een ieder 

met een elementaire kennis van het Latijn, terwijl de Anticlaudianus alleen door 

een veel kleiner en meer onderlegd publiek begrepen kon worden. Het is om 

zijn streven de volheid en logica van de schepping te reflecteren op basis van 

de grondwetenschappen die immer als uitgangspunt tot hogere kennis 

dienden dat de Anticlaudianus in de context van het voorliggende zonder 

voorbehoud onder de encyclopedische werken wordt geschaard.23 

Alanus schreef het werk naar het voorbeeld van de Cosmographia van 

Bernardus24 en net als de Cosmographia heeft het werk de vorm van een 

scheppingsverhaal in combinatie met een deugdenleer, een psychomachia zelfs.25 

Sterker dan de Cosmographia is het werk eveneens een allegorie op kennis en 

scholing. Het scheppingsverhaal staat centraal in het werk en is gemodelleerd 

naar de schepping van Rufinus in het werk In Rufinum van de hand van 

Claudianus († ca. 404). Deze Rufinus werd geschapen door de ondeugden. In 

Alanus’ versie handelt het juist om de schepping van de volmaakte mens. Het 

was de wens van Natura deze te creëren.26 Klaarblijkelijk was de mensheid 

zodanig afgegleden dat haar perfectie hersteld moest worden. Natura riep de 

deugden samen in haar paleis waar de menselijke volmaaktheid verbeeld en 

vastgehouden werd door middel van fresco’s van de hominum mores in de vorm 

van groten der aarde, zoals Plato, Aristoteles, Cicero en Vergilius.27 Alanus gaf 

hierbij aan dat beeldende kunst de logica overtreft, hoewel beide een illusie 

werkelijkheid doen schijnen: logica bewijst terwijl kunst creëert en hoewel 

logica beargumenteert, maakt kunst reëel.28 Alanus benadrukte hiermee het 

belang van de stoffelijke wereld. Het zichtbaar maken van het onstoffelijke 

maakt het tot realiteit voor de mensheid. Deugdzaamheid, de kern van 

menselijke volmaaktheid heeft dan ook eveneens een zichtbare vorm: Alanus 

                                                 
23  Ochsenbein (1975) pp. 75-77. 
24  Evans (1983) pp. 133-134. 
25  Zie ook Lewis (1936) pp. 98-105. 
26  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, I, vs. 214-265, pp. 63-65. 
27  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, I, vs. 119-151, pp. 60-61. 
28  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, I, vs. 124-131, pp. 60-61. 
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belichaamde in zijn beschrijvingen van de deugden de diverse kwaliteiten die 

de deugden zijn. Zo is Prudentia, hoofddeugd in Alanus’ allegorie, uitgebreid 

omschreven. Alanus beschreef haar als van een grote schoonheid, een 

schoonheid waarvan matigheid en controle een belangrijke oorzaak waren: 

haar terughoudendheid viel op door haar ingetogen manieren. Haar haar viel 

in gouden tressen rond haar hals, maar haarspelden en een kam hielden het in 

een ijzeren greep. Haar wenkbrauwen waren niet te dik en niet te dun en 

waren exact aan elkaar gelijk. Haar appelvormige borsten getuigden door hun 

stevigheid van haar kuisheid. Deze uiterlijkheden waren, aldus Alanus, slechts 

een introductie op haar werkelijke aard.29 

Een wagen die vervaardigd was door de zeven vrije kunsten en 

getrokken werd door de vijf zintuigen vertrok voor een leerzame en vormende 

tocht door de hemel om uiteindelijk bij God te arriveren, waar de menselijke 

ziel gecreëerd werd.30 Bij terugkeer in de fysieke wereld was het Natura die de 

mens zijn fysieke vorm gaf en lichaam en ziel met behulp van Concordia 

verenigde.31 De deugden dompelden de mens onder in hun gaven, waarmee 

hij zich kon wapenen tegen de ondeugden. Prudentia gaf de mens volgens 

Alanus, als verweer tegen Luxuria, zeer belangrijke gaven: maat en grenzen. 

Zo matigde ze zijn handelingen, bepaalde zijn momenten van stilte, 

balanceerde zijn houding, besteedde aandacht aan zijn gewoonten en 

beteugelde zijn zintuigen.32 Prudentia waarschuwde de mens tegen roddel en 

schande en het schuldgevoel dat daaruit voorkomt. Op smaakvolle wijze 

plaatste ze het hoofd, de ledematen en het lichaam van de mens in een 

waardige positie, niet hooghartig en ook niet te aards. Constancia legde de mens 

uit zich gracieus en bescheiden te bewegen, niet te stampen en in zijn 

haardracht en kleding uitersten te vermijden. Ze disciplineerde de ogen en 

oren van de mens, beteugelde zijn neus, matigde zijn smaak en rangschikte 

zijn tastzin. Ratio voorzag de mens van een volwassen manier van denken. Ze 

maande de mens onder andere niet impulsief te handelen, iedere actie voor te 

bereiden en van te voren te overdenken. Daarbij is het belangrijk om allereerst 

onderscheid te maken tussen waar en onwaar, tussen waardig en onwaardig, 

                                                 
29  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, I, vs. 270-325, pp. 65-66. 
30  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, VI, pp. 141-155. 
31  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, VII, vs. 1-76, pp. 157-159. 
32  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, VII, vs. 117-176, pp. 160-162. 
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tussen ‘vluchtende ondeugd en jagende deugd’.33 Na Ratio volgde Honestas, die 

integriteit en eveneens beteugeling schonk en waarschuwde tegen de 

ondeugden die op het pad van de mens kunnen komen. Phronesis stortte de 

gaven van Sophia over de mens uit: Grammatica, Rhetorica en Musica, die, zoals 

eerder genoemd, samen met het quadrivium als de inbedding voor 

deugdzaamheid gezien werden. Dan volgden de karaktervormende deugden 

Pietas, Fides en Largitas. Fortuna en Nobilitas sloten de stoet.34 Voor het 

geestesoog van de lezer ontstaat al lezende een karaktervol, welgemanierd, 

goedgekleed en innemend mens. Zijn deugdzaamheid is reëel in de stoffelijke 

wereld door de zichtbaarheid ervan. Deze mens is voorbereid op zijn strijd 

tegen de ondeugden.  

Alanus’ relaas over de vervaardiging van de ideale man is dan wel een 

doorwrochte uitwerking van de schat aan kennis die zijn clericale voorgangers 

gedurende vele eeuwen verzamelden, bewaarden en verwerkten, inclusief de 

zeven vrije kunsten en de openbaring van God, maar de clerus lijkt niet de 

doelgroep. De tekst moet veeleer bedoeld zijn ter opleiding van civiele 

leiders.35 De ideale mens bezit vooral maatschappelijke deugden, die hem 

wapenen tegen maatschappelijke ondeugden. Alanus’ deugden zijn niet van 

een devotionele, clericale, scholastieke of intellectuele aard, maar eerder wat 

de resultaten van een goede opvoeding zouden zijn, zoals elegantie en 

wellevendheid. Jaeger wijst er op dat de gaven van Ratio opvallen doordat ze 

afwijken van de gelijktijdige visie op de Ratio aan de universiteit van Parijs. De 

ratio was geen intellectuele deugd van Alanus’ ideale mens, maar een civiele. 

Jaeger merkt op dat daarenboven de deugden bij Alanus, zoals hierboven 

gezegd, geen kwaliteiten vertegenwoordigden, maar daadwerkelijk en zichtbaar 

waren. Wat zij de mens schonken, waren dan ook de zichtbare kenmerken van 

innerlijke deugdzaamheid, zoals een intelligente oogopslag, gepaste humor en 

                                                 
33  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, VII, vs. 171-176, p. 162: 

‘Docet ergo repente  

Ne quid agat subitum ue nil presumat, at omne  

Factum preueniat animo, deliberet ante  

Quam faciat, primum que suos examinet actus;  

Diuidat a falso uerum, secernat honestum  

A turpi, uicium fugiens, sectator honesti.’ 
34  Alanus van Rijssel, Anticlaudianus, VII, vs. 176-480, pp. 162-171. 
35  Jaeger (1994) p. 288, Wilks (1977) pp. 137-157 en Marshall (1979) pp. 78-94.  
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een elegante manier van spreken, kleden en bewegen.36 Ook dit is ‘oude 

kennis’. Van een dergelijke innerlijke schoonheid die gereflecteerd wordt door 

welsprekendheid en goede manieren en verzorging was immers al sprake in de 

Oudheid. Dit werd weer actueel door het toenemende belang dat gehecht 

werd aan ontwikkeling van de mores van personen die voorbestemd waren 

wereldlijke leidende functies te vervullen. De schatplichtigheid van zowel de 

intellectuele als de civiele deugdensystemen aan de diverse deugdensystemen 

die in de loop der eeuwen waren ontwikkeld, is nauwelijks te overschatten. 

Het waren de opleidingsinstellingen, die de bewaarde oude kennis, 

systemen en methoden en de niet aflatende verrijking en ontwikkeling daarvan 

door clerici, verbonden aan de wereldlijke bestuursmilieus. Net zoals bij 

Herrad, geldt hier dat de wereldlijke bestuurscultuur op haar beurt 

doorsijpelde in de clericale context en uitingsvormen. Dit maakt het 

‘humanisme’37 van de elfde en twaalfde eeuw, in de woorden van Jaeger, een 

‘min of meer homogeen fenomeen, tezamen gehouden door de cultus 

virtutum’.38 Het encyclopedische wereldbeeld is hierbij immer levend gebleken. 

Bernardus en Alanus schreven encyclopedieën, net als Isidorus en Herrad. 

Met zijn Anticlaudianus schiep Alanus een vertrouwd beeld, een beeld van een 

wereld waarin alles samenhing en van een verborgen betekenis voorzien was. 

Het uiterlijk van alle dingen vormde daarbij de sleutel tot het begrip van deze 

diepere symbolische betekenis. Net als bij de encyclopedieën van geleerden als 

Isidorus en Herrad, bij de decoratieprogramma’s van de genoemde 

kerkgebouwen, bij de Summa’s en in het denken van allen die hun wereld niet 

anders konden zien dan als een symbolische eenheid, zijn het ook bij Alanus 

niet de individuele details die voorop staan, maar het universele fundament 

dat aan de som der delen ten grondslag ligt.  

 

                                                 
36  Jaeger (1994) pp. 288-289. 
37  Zie over dit ‘humanisme’ Southern (1970). 
38  Jaeger (1994) p. 290. 
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§ III.1.2 De veredeling van de liefde 

 

Ingebed in de hiervoor besproken raakvlakken tussen de clericale en de civiele 

werelden, in de universele hang naar deugdzaamheid, te verkrijgen door 

scholing en opvoeding, in de niet-aflatende belangstelling voor oude kennis en 

door de ijver waarmee deze oude kennis gekoesterd, gesystematiseerd en naar 

de nieuwste ideeën op het gebied van mens en kosmos bewerkt werd, 

verkreeg de aardse liefde haar eigen intrinsieke dualiteit.39 

Een voorbeeld van deze tweeledigheid van de aardse liefde is te vinden 

in het eerder genoemde werk van de hand van Alanus van Rijssel, De Planctu 

Naturae. De Planctu moet tussen 1160 en 1170, dus enkele decennia vóór zijn 

Anticlaudianus, ontstaan zijn.40 In dit werk, geschreven in een afwisseling van 

metrum en proza, speelt een zeer weemoedige Natura de hoofdrol. Zij 

beklaagt zich over de onnatuurlijke ondeugden van de mensheid, zoals homo-

erotiek, sodomie, incest en narcisme, tengevolge van de afvalligheid van 

Venus. De deugden sloten zich bij haar aan. In een brief vroeg Natura Genius 

om hulp. Hij arriveerde samen met de deugd Veritas, trok een priestergewaad 

aan en excommuniceerde Venus en met haar alle ondeugdzame mensen.41  

Als dienares van God hield Natura zich bezig met het ontstaan en 

vergaan in de schepping. In een gesprek met Alanus gaf ze aan dat zij deze 

taak niet alleen kon uitvoeren. Ook bleef Natura liever in haar hemelse paleis. 

Daarom had ze Venus op aarde aangesteld als haar plaatsvervangster 

(subvicaria) en haar twee hamertjes en een aambeeld geschonken.42 Onder 

                                                 
39  Lewis (1936) pp. 1-43 en Ochsenbein (1975) pp. 116-118 brachten deze ontwikkelingen in 

de visies op de liefde in direct verband met de intellectuele ontwikkelingen in Chartres waar 

grote moeite werd gedaan de Heilige Schrift en de werken van Plato met elkaar te 

harmoniseren.  
40  Ochsenbein (1975) p. 14. 
41  Alanus van Rijssel, De Planctu Naturae, pp. 806-879. 
42  Alanus van Rijssel, De Planctu Naturae, proza 8, r. 235, p. 840: ‘Sed quia sine subministratorii 

artificis artificio suffragante tot rerum species expolire non poteram me que in etheree 

regionis amenante palatio placuit commorari, ubi uenti rixa effecate serenitatis pacem non 

perimit, ubi accidentalis nox nubium etheris indefessum diem non sepelit, ubi nulla 

tempestatis seuit iniuria, ubi nulla debachantis tonitrus minatur insania, Venerem in fabrili 

scientia conpertam mee que operationis subuicariam in mundiali suburbio collocaui, ut ipsa 



 Een nieuwe deugdenleer 205 
 

Natura’s toezicht en met behulp van haar echtgenoot Hymenaeus en haar zoon 

Cupido moest Venus zorg dragen voor de voortplanting op aarde en zo voor 

het voortbestaan van de soorten. Deze positie van Venus plaatste de aardse 

Cupido voor het eerst sinds vele eeuwen niet meer in een tegenstelling tot het 

goede; hij nam er deel aan. De menselijke voortplantingsdrift was hierbij een 

natuurlijk gegeven en hoorde bij de volmaaktheid van de schepping. Dit 

maakt Cupido van nature goed.43 De god bleef echter dubbelzinnig van 

karakter en de teugel van de matigheid en de beheersing moest - mede door 

de afvalligheid van Venus - wel strak gehouden worden. De aardse liefde zou 

anders ernstig perverteren.44 Een dergelijke dualiteit van de aardse liefde blijkt 

eveneens uit Der Welsche Gast van de hand van Thomasin von Zerclaere, 

geschreven in de winter van 1215/1216 en te behandelen in § III.1.3. Een 

afbeelding van de aardse liefde bij dit Duitstalige leerdicht, bracht de mores en 

de minne visueel bijeen in dienst van het hoofse ideaal. 

 

De liefde in het hoofse ideaal 

 

Vanaf de twaalfde eeuw werd onderricht in goede manieren de belangrijkste 

focus in de opleiding van de wereldlijke leidersklasse, een taak die uitgevoerd 

moest worden door geleerde clerici. Deze clerici waren aanwezig aan ieder hof 

                                                                                                                                               
sub mee preceptionis arbitrio, Ymenei coniugis filii que Cupidinis industria suffragante, in 

terrestrium animalium uaria effigiatione desudans, fabriles malleos suis regulariter adaptans 

incudibus, humani generis seriem indefessa continuatione contexeret, ne Parcarum 

manibus intercisa discidii iniurias sustineret.’ Ochsenbein (1975) p. 121, bracht deze 

hamertjes en aambeeld in verband met het mannelijke en het vrouwelijke. Dit gegeven kan 

volgens Ochsenbein op zijn beurt in verband gebracht worden met Bernardus Silvestris’ 

beschrijving van de geslachtsorganen van de zojuist geschapen mens. 
43  Zie hierover ook Lewis (1972) pp. 105-111 en Ochsenbein (1975) pp. 121-126. 
44  Alanus van Rijssel, De Planctu Naturae, proza 10, r. 8, p. 845: ‘Non enim originalem 

Cupidinis naturam inhonestatis redarguo, si circumscribatur frenis modestie, si habenis 

temperantie castigetur, si non genuine excursionis limites deputatos euadat uel in nimium 

tumorem ipsius calor ebulliat, sed si eius scintilla in flammam euaserit uel ipsius fonticulus 

in torrentem excreuerit, excrementi luxuries amputationis falcem expostulat, exuberationis 

tumor solatium medicamenti desiderat, quoniam omnis excessus temperate mediocritatis 

incessum disturbat et habundantie morbidantis inflatio quasi in quedam apostemata 

uiciorum exuberat.’ 



206  Deel III hoofdstuk 1 
 

en polijstten daar het sociale verkeer met hun kennis van ethiek en discipline.45 

De grote hoeveelheid literatuur en poëzie die hierbij als didactisch medium 

ontstond, werd de belangrijkste broedplaats voor de vazallitische 

transformatie van oude kennis van de mores. De liefde, de ‘amour’, ‘amore’ of 

‘minne’ gemodelleerd naar de relatie tussen een vazal en zijn heer, nam 

hierbinnen een belangrijke plaats in. De vazallitische overgave in liefde gaf 

blijk van beschaving, van training in de cultus virtutum. Liefde onderscheidde 

een verfijnd mens van lieden van lager allooi en was het uitgangspunt van 

deugdzaam gedrag. Liefde moest in aristocratische kringen de basis zijn van 

alle dingen. 

Hennig Brinkman beargumenteerde op overtuigende wijze dat het 

vazallitische liefdesconcept kon uitgroeien tot een liefde tussen een man en 

een vrouw door het intellectuele contact -in de vorm van brieven en 

gedichten- tussen geleerde clerici en vrouwen aan het hof. Talrijke werken 

spoorden vrouwen aan tot goede manieren en tot een deugdzaamheid en een 

standvastigheid die haar zouden maken tot een ongenaakbaar object van liefde 

en zo tot de weg naar deugdzaamheid, voor haar aanbidder én voor zichzelf. 

Vrouwen werd aldus de toegang verschaft tot de cultus virtutum. Dit gegeven 

vond een brede neerslag in de hoofse ethiek, literatuur en etiquette.46  

Een model voor de hoofse liefde tussen man en vrouw als een gevolg 

van een goede morele opvoeding binnen deze ethiek, bood het werk van 

Ovidius, met name zijn Ars Amatoria. Ovidius raadde minnaars aan 

welsprekend, beschaafd, standvastig, verdraagzaam en gedienstig te zijn. Zij 

moesten bovendien hun intellect ontwikkelen en werken aan hun karakter. 

Vrouwen moesten leren zingen en musiceren en zich verdiepen in literatuur. 

Een dergelijke insteek op goed gedrag in relatie tot het welslagen in de liefde 

voegt zich uitstekend in een hoofs milieu.47 

                                                 
45  Jaeger (1994) pp. 322-323. 
46  Jaeger (1994) pp. 317-319 en Brinkman (1926) pp. 18-44. Om de focus van dit onderzoek te 

bewaren is hier alleen ingegaan op die aspecten van de hoofse liefde die aansluiten bij die 

focus. Ik verwijs voor nadere gegevens over de hoofse liefde graag naar Jaeger (1999), Bumke 

(1986), Jaeger (1994) pp. 311-319, Brinkman (1926), Lewis (1936) pp. 1-43, Duby (1988) pp. 

79-112, Highet (1951) p. 57, Huizinga (1984) pp. 103-112 en de inleiding van Walsh (1982) bij 

zijn editie van Andreas Capellanus. 
47  Ovidius’ werken spelen eveneens een rol in minneliteratuur- en poëzie van een minder 

moraliserende aard. Dit gegeven zal aan de orde komen in het navolgende hoofdstuk. 
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De Amore  

 

Een van de beroemdste werken die getuigen van het nauwe verband tussen de 

oude cultus virtutum, de traditionele hang naar systematisering van 

deugdzaamheid, de ontwikkelingen in de wetenschap en de veredeling van de 

liefde vanaf de twaalfde eeuw is Andreas Capellanus’ De Amore, geschreven in 

het Latijn rond het einde van de twaalfde eeuw.48 Andreas was clericus en 

hoveling; hij was als prediker verbonden aan het hof van de koning van 

Frankrijk. In zijn De Amore richt hij het woord tot ene Walter die graag zou 

willen leren over de wereldse liefde en Andreas stelt zich op als zijn 

leermeester. 

 Het belang van De Amore in het verband van dit onderzoek ligt niet op 

het gebied van de talrijke debatten over vragen als hoe dit boek gelezen moet 

worden en hoe en voor wie Andreas het werk precies bedoeld moet hebben. 

Het belang ervan ligt hier in het milieu en de omstandigheden waarbinnen het 

werk is ontstaan. Andreas Capellanus veredelde de liefde op een wereldse 

wijze, maar deed dat in de geleerde, clericale context van de herwaardering 

van het belang van het trivium en het quadrivium en de storm aan intellectuele 

activiteiten waarbinnen de scholastische methode haar vlucht heeft kunnen 

nemen. Het is volgens deze methode dat Andreas het concept liefde te lijf is 

gegaan. Andreas verwerkte in zijn werk verschillende realiteiten, als hoveling, 

clericus en wetenschapper, die hij, zoals dat past bij de geest van de 

scholastiek, op logische wijze met elkaar lijkt te hebben willen harmoniseren. 

Deze gegevens sluiten aan bij de focus van dit hoofdstuk: het nauwe verband 

tussen clerus en hof, tussen clericale en wereldlijke kennis.49  

De Amore verdedigt geen eenduidig perspectief op de liefde. Eerder 

sturen grote delen ervan - met name het eerste boek - aan op een 

systematiserende synthese tussen het heidense -met name de Ars Amatoria-, de 

christelijke moraal en theologie, poëzie, de feodale maatschappij en de hoofse 

praktijk. Het werk begint in boek I - dat ruim tweederde uitmaakt van het 

gehele werk - met een reeks inleidingen over de vraag wat liefde is, bij wie de 

liefde kan bestaan en welke personen geschikt zijn voor de liefde, de 

                                                 
48  Andreas Capellanus, De Amore. 
49  Een diepgravende studie naar het verband tussen de scholastiek en de hoofse traditie is 

Monson (2005). 
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etymologie van het woord liefde en de verschillende manieren waarop de 

liefde gewonnen kan worden. Hierop volgt een serie conversaties over de 

liefde tussen mannen en vrouwen van gelijke en van verschillende rang. Dit 

wordt gevolgd door een serie bespiegelingen over verschillende soorten liefde, 

zoals de liefde bij geestelijken en betaalde liefde. Boek II Hoe de liefde te behouden 

is aanzienlijk korter.50 Hierin komen zaken aan de orde als de beëindiging van 

de liefde en hoe een trouwbreuk te herkennen. Tenslotte worden enkele 

uitspraken en regels over de liefde opgesomd, waarbij onder meer blijkt dat 

het huwelijk geen excuus mag zijn om niet lief te hebben en dat jaloezie 

noodzakelijk is om waarlijk lief te hebben.51 Het allerkortste boek, het derde 

en laatste, heeft een onverwachte wending: klaarblijkelijk zijn de liefde en met 

name de vrouw uit de voorgaande boeken toch zo verraderlijk en 

gecompliceerd gebleken dat Andreas zijn pupil onthouding van liefde 

aanraadt.  

Andreas’ exacte bedoelingen zijn niet expliciet, zeker niet eenduidig en 

hier dan ook niet bruikbaar. Zijn systematiserende aanpak, waarbij hij liefde en 

de mensen die het betreft, indeelde in soorten en definieerde is in verband 

met de zwaartepunten van dit onderzoek wel interessant. Zijn bespiegelingen 

over de aard van de liefde in het licht van zijn hoedanigheden als twaalfde-

eeuws geleerde, clericus en hoveling, zijn in de context van het voorliggende 

hoofdstuk en de focus van dit onderzoek eveneens op hun plaats.  

 

Een van Andreas’ systematiseringen is een heel directe: hij deelde de liefde in 

vier stadia in: het geven van hoop, het geven van een kus, het genot van de 

omarming en tenslotte de overgave van de hele persoon.52 Deze verschillende 

fasen vonden vruchtbare grond in veel latere literatuur betreffende de liefde 

en vermengden zich met de metafoor van de deugdenboom.53 In ms. 2200 in 

de Bibliothèque Sainte-Geneviève te Parijs (ca. 1275)54 bevindt zich op fol. 
                                                 

50  Andreas Capellanus, De Amore, II, p. 224: Qualiter amor retineatur.  
51  Andreas Capellanus, De Amore, II. viii, 45, p. 282. 
52  Andreas Capellanus, De Amore, I. vi, 60, p. 43: ‘Ab antiquo quatuor sunt gradus in amore 

constituti distincti. Primus in spei datione consistit, secundus in osculi exhibitione, tertius in 

amplexus fruitione, quartus in totius personae concessione finitur.’ 
53  Bartz (1994) p. 84. 
54  Catalogus Bibliothèque Sainte-Geneviève: 

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGB12236#culture=en. 



 Een nieuwe deugdenleer 209 
 

189r - 203v een anoniem traktaat met de titel Li arbre d’amours. Hierin is 

beschreven hoe in de liefde het ene aspect voortkomt uit het andere. De 

auteur van het traktaat vergeleek het opwekken van de liefde met het zacht 

maken van de grond. Op een harde bodem kan noch de liefde, noch een 

boom wortel schieten. Dienstbaarheid, goede wil, eer en bescheidenheid 

vergeleek hij met het sap in de boom. Dat maakt dat de boom groeit en groen 

wordt. Een minnaar moet goed kunnen plannen en een goed tijdstip kiezen. 

Dit wordt verbeeld door de knoppen die precies in de lente aan de boom 

ontstaan. Deze knoppen zijn de ontluikende belangstelling van de dame. Door 

warmte (matigheid en discretie) krijgt de boom bladeren (de instemming van 

de dame). Door ochtenddauw (de edelmoedigheid van de minnaar) zal de 

boom bloeien, wat betekent dat de dame haar liefde bekent. Arrogantie of 

valsheid, verbeeld door de nachtvorst, zouden de bloemen vernietigen. Regen 

is vervolgens nodig om de vruchten te laten rijpen: de minnaar moet 

volharden en de kuren van de dame verdragen. Wat de vruchten zijn, moet de 

lezer maar raden. De auteur legt dit niet uit.55  

Op fol. 189v is een miniatuur toegevoegd (afb. 78). Er is een hoge 

boom afgebeeld. De voet wordt geflankeerd door een knielende man en een 

staande vrouw. De man houdt zijn handen in aanbidding voor de vrouw 

geheven. De vrouw neigt naar achteren, kijkt weg van de man en maakt een 

afwerend gebaar. Daarboven, op twee takken aan weerzijden van de boom, zit 

links de man, nog steeds knielend en zijn handen zijn nog steeds in gebed 

geheven, en staat rechts de vrouw. De vrouw kijkt nu naar de man en strekt 

haar handen naar hem uit. Boven dit tafereel bevinden zich nog twee takken 

waartussen een bankje is geplaatst. De man en de vrouw zitten op dit bankje 

met de stam van de boom nog tussen hen in. De vrouw strekt wederom haar 

handen uit naar de man, terwijl de man nu zijn linkerhand op de schouder van 

de vrouw legt. Het volgende stadium wordt niet weergegeven, maar wordt 

verbeeld door een ongevleugelde Amor. Hij staat, met pijlen en boog en 

geflankeerd door twee forse omhoogwijzende takken, in de kruin van de 

boom.  

 

 

                                                 
55  Zie over de minneboom van der Poel (2001) pp. 239-255 en over ms. Parijs, Bibliothèque 

Sainte-Geneviève, ms. 2200, pp. 243-245.  
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Terugkomend op De Amore: gemodelleerd naar de verhouding tussen de vazal 

en zijn heer wekt liefde in boek I de steeds weer zo nagestreefde 

deugdzaamheid op. De liefde maakt de gierigaard vrijgevig en de arrogante 

mens nederig. Zij voorziet zelfs de ongecultiveerde ruwaard van lage geboorte 

van nobele manieren. Bijzonder is dat Andreas de liefde (amor) hierbij op 

zeker moment tot leermeester verheft. De liefde kan de mens deugdzaamheid 

aanleren: ‘O, quam mira res est amor, qui tantis facit hominem fulgere 

virtutibus, tantisque docet quemlibet bonis moribus abundare!’56 In Ovidius’ 

Ars Amatoria daarentegen, een werk dat Andreas als inspiratiebron gebruikte, 

was de grote leraar Ovidius zelf. Ovidius beschreef hoe hij de voogdij heeft 

gekregen over Amor, die een woest kind was dat met zijn fakkeltjes smeet. Dit 

kind moest opgevoed worden.57  

Net als bij Ovidius, evenals bij Alanus, moet ook volgens Andreas de 

liefde beteugeld worden. Deze beteugeling van de liefde komt bijvoorbeeld 

naar voren in de dialoog tussen een man en een vrouw waarbij de vrouw zich 

afvraagt of de onderkant of juist de bovenkant van een vrouwenlichaam het 

meest belangrijke deel is.58 De man stelt dat als er teveel belang wordt gesteld 

in het onderste deel, de verstandelijke mens een dier wordt. Je kunt geen 

plezier scheppen in het onderste deel, zonder hetzelfde te doen met het 

bovenste. Die noodzakelijke beteugeling van de liefde komt eveneens naar 

voren in Der Welsche Gast van de hand van Thomasin von Zerclaere en is 

zichtbaar gemaakt in de afbeeldingen in de manuscripten van dit leerdicht, te 

behandelen in de navolgende paragraaf. 

                                                 
56  Andreas Capellanus, De Amore, I. iv, 1, p. 38. 
57  Ovidius, Ars Amatoria I, 7-10, vol. I, p. 183. 
58  Andreas Capellanus, De Amore, I. G, 533-534, 537, pp 198-200. 
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§ III.1.3 Der Welsche Gast 

 

Thomasin von Zerclaere (ca. 1186-1238) werd als telg van een adellijke familie 

geboren in Friaul, in het uiterste noordoosten van het huidige Italië.59 Het 

gebied was Romaanstalig maar er verbleven in zijn dagen veel Duitstalige 

adellijke families, terwijl veel Romaanstalige families zich op hun beurt in de 

nabijgelegen Duitstalige gebieden bevonden.60 Thomasin noemt zich een 

echte ‘walich: ‘wan ich vil gar ein walich bin’.61 Hij was dus uit den vreemde. 

Hij schreef zijn leerdicht over hoofse deugdzaamheid, Der Welsche Gast, in het 

Middelhoogduits en niet in het Romaans. De titel van het werk is hiermee 

meteen verklaard.  

Naar eigen zeggen schreef Thomasin zijn leerdicht gedurende een 

periode van tien maanden tussen de zomer van 1215 en de winter van 1216.62 

Hij gaf in zijn tekst aan dat hij zich in deze periode voelde als een kluizenaar. 

Net als vóór hij aan het leerdicht begon, zou hij zich na voltooiing ervan weer 

bezig houden met het gadeslaan van toernooien en bals en van de omgang 

met mooie dames.63 Dit zou erop kunnen wijzen dat Thomasin zich op het 

moment van schrijven in de kringen van de hoge adel bevond. Hoewel 

Thomasin inderdaad van adellijke huize was, moet deze topos niet als een 

direct biografisch detail opgevat worden.64  

Uit het werk spreekt een gedegen kennis van Bijbelse en wereldse 

geschiedenis, van het theologisch-filosofische gedachtegoed en van de 

literatuur van zijn tijd. Over zijn opleiding is niets bekend, maar het moge 

vanzelf spreken dat hij zeer goed opgeleid was. Hoogstwaarschijnlijk was hij 

een clericus. Hij was goed op de hoogte van de politieke verhoudingen in zijn 

                                                 
59  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 37, p. 3. 
60  Willms (2004) p. 1, Gibbs en McConnel (2009) pp. 1-2. Deze laatste publicatie bevat de 

eerste volledige Engelse vertaling van Der Welsche Gast. 
61  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 69, p. 3. 
62  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 11709-11722 en 12223-12344, pp. 319 en 

332-336. Thomasin geeft in de eerste passage aan dat er 28 jaar voorbij zijn sinds de 

inname van Jeruzalem door Saladin. In de tweede passage, tijdens een gesprek met zijn veer 

geeft hij aan dat hij al acht maanden aan het schrijven is en er nog twee heeft te gaan. 
63  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 12241 e.v. en 12319 e.v., pp. 333 en 335. 
64  Willms (2004) p. 1. 
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tijd, wellicht door betrekkingen met het hof van de patriarch van Aquileia. 

Bekend is dat hij stierf in Aquileia, waar hij als kanunnik verbonden was aan 

dit hof. Hoe lang hij dat al was, ten tijde van zijn overlijden, is echter niet 

bekend. Mogelijkerwijs waren zijn banden met Aquileia van een lossere aard 

toen hij zijn Welsche Gast schreef.65 

Hoe het ook zij, als Romaanstalige geleerde, aristocraat en 

(hoogstwaarschijnlijk ook toen al) clericus was Thomasin degene die met dit 

leerdicht het resultaat van de in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen, te 

weten de hoofse deugdenleer en daarmee de veredelde liefde, binnenbracht in 

de Duitstalige wereld. Het werk werd bijzonder geliefd, getuige het feit dat er 

vierentwintig (fragmenten van) manuscripten, daterend van voor 1500, van 

zijn overgeleverd. Dertien daarvan bevatten (ooit) zeer uitgebreide beeldcycli, 

die onderling buitengewoon sterk op elkaar lijken. De afbeeldingen en de tekst 

in die manuscripten zijn in een dermate hoge mate op elkaar betrokken en de 

afbeeldingen weerspiegelen zodanig sterk het didactische karakter van het 

gedicht dat door velen aangenomen wordt dat Thomasin zelf nauw betrokken 

is geweest bij het ontstaan van het prototype van de beeldcycli.  

 

 De tekst en zijn publiek 

 

Thomasin schreef zijn deugdenleer voor ‘vrume rîter, guote vrouwen, wîse 

phaffen,’66 dus niet alleen voor ridders en jonkvrouwen, maar ook voor 

geleerde clerici. Kortom, hij schreef voor zijn eigen omgeving. Hij gaf aan dit 

niet als tijdverdrijf te doen, maar uit noodzaak. Hij merkte op dat de 

deugdzaamheid in zijn dagen ver te zoeken was en dat hij zich genoopt voelde 

de aristocratie verder te helpen met een handleiding over deugdzaamheid.67 

Hoe geleerd Thomasin ook geweest moge zijn, hij wilde expliciet een 

vertaalslag maken van wetenschap naar een groter publiek. Hij gaf aan 

begrijpelijk te willen zijn, en daarom ook geen Romaanse (waelsche) woorden 

te hebben willen gebruiken.68 Hoewel Thomasin al zijn weten heeft ingezet bij 

het schrijven van zijn gedicht, heeft hij ingewikkelde gedachtegangen en 

                                                 
65  Willms (2004) pp. 2-4 en Gibbs en McConnel (2009) p. 2. 
66  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 14695, p. 400. 
67  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 12283-12350, pp. 334-336. 
68  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 37-70, pp. 2-3. 
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overmatige retoriek achterwege gelaten. 

 Het eerste deel van Der Welsche Gast behandelt de hoofse 

deugdzaamheid. Aan het hof verkeren was immers in alle opzichten gunstig, 

en goede hoofse manieren waren hierbij van het grootste nut. Het is ook in dit 

deel dat Thomasin een minneleer opnam. Hoofdelementen van de hoofse 

deugdzaamheid waren zelfdiscipline en eerbied voor anderen. Deugden als 

matigheid, vrijgevigheid, standvastigheid en afkeer van spot, haat en nijd, die 

de zedenleer in de overige negen delen van het werk behelzen, zouden vanzelf 

hieruit voortvloeien. Thomasin schaarde dus de minne onder de hoofse 

deugdzaamheid en etiquette en daarmee mede aan de basis van alle goede 

zeden. 

Zijn zedenleer paste Thomasin in een godgegeven kosmische ordening. 

Thomasins werk past daarom, net als dat van vele anderen zoals Alanus, in de 

toen recente ontwikkelingen waarin kennis over deugdzaamheid op basis van 

de nieuwste ideeën op het gebied van mens en kosmos gesystematiseerd 

werd.69 Volgens Thomasin zijn er twee soorten van goedheid die tegenover 

twee soorten van slechtheid staan. Het hoogste goed is God, van wie alles 

uitgaat wat goed en recht is. Het goede zijn de deugden die direct op het 

hoogste goed, op God, betrokken zijn. Het diepste kwaad is de duivel en het 

kwade zijn de ondeugden die de mens de poorten naar de duivel openen. 

Sommige zaken, zoals aanzien, rijkdom en heerschappij, kunnen door de 

goede en wijze mens goed en door de slechte mens slecht worden.70 De mens 

is geschapen uit ziel en lichaam. De deugden zijn de krachten van de ziel. De 

krachten van het lichaam zijn kracht, snelheid en behendigheid. Net als bij 

Alanus hoort de ziel door verstand en oordeelkundigheid de macht te hebben 

over het lichaam. Zo richt de mens zich op God en bloeit deugdzaamheid.71 

Alanus legde hierbij nog uit dat deze eigenschappen maken dat men kan 

onderscheiden tussen waar en onwaar, tussen waardig en onwaardig, tussen 

vluchtende ondeugd en jagende deugd.72 Als wilde Thomasin zijn wereldse, 

aristocratische lezers over de streep trekken bij het nastreven van deze 

                                                 
69  Zie hierover ook Ochsenbein (1975) pp. 116-118, Frühmorgen-Voss (1975) p. 39 en Huber 

(1988) pp. 23-78.  
70  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 5695-6095, pp. 155-166. 
71  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 8499-8588, pp. 231-234. 
72  Zie voor de passage bij Alanus noot 36. 



214  Deel III hoofdstuk 1 
 

eigenschappen, benadrukte hij steeds weer dat deze “secundaire” zeden niet 

alleen in het algemeen de juiste zeden, maar vooral ook hoofs zijn.73  

Om zijn boodschap te verduidelijken, te vervolledigen en kracht en 

autoriteit te verlenen, maakte Thomasin zijn boodschap ‘zichtbaar’. Thomasin 

verwerkte en verbond hiertoe op begrijpelijke wijze alles wat hij ooit zag, 

hoorde en las, een veelheid aan wetenschappelijke kennis, voorbeelden uit de 

omgeving van zijn publiek, uit de Bijbel, de antieke literatuur en uit de nabije 

en verre geschiedenis.74 Zo moeten meisjes een voorbeeld nemen aan 

Andromache, Penelope, Oenone, Galjena en Blanchefleur, terwijl de jongens 

zich het beste spiegelen aan Karel de Grote, Gawein, Alexander, Tristan en 

Kalogriant.75 Tal van bronnen zijn aan te wijzen zoals de werken van antieke 

schrijvers als Aristoteles, Boëthius, Cicero en Seneca en van kerkvaders en 

theologen als Augustinus, Gregorius de Grote, Isidorus van Sevilla, Alanus 

van Rijssel, Honorius Augustodunensis en Johannes van Salisbury.76 Echter, 

ook al was Thomasin op de hoogte van de geleerde problematiek van zijn tijd, 

zoals het kosmologische denken, universalia, de vrije wil en dergelijke, toch 

roerde hij deze niet expliciet aan. Hij verwerkte alleen. Het moge voor zich 

spreken dat ook Franstalige en Latijnse leerdichten als inspiratiemateriaal 

hebben gediend. Thomasin versmolt dit alles echter tot nieuw materiaal 

waarbij hij zijn doel, een handleiding voor een deugdzaam en godvruchtig 

leven, niet uit het oog verloor. Thomasin noemde zich hierbij zelf een 

timmerman, die hout en steen op de juiste plek kan invoegen om zo te komen 

tot een zinvol geheel.77  

  

De liefde in Der Welsche Gast 

 

Thomasins minneleer bevindt zich aan het einde van het eerste deel van zijn 

gedicht, het deel over hoofse deugdzaamheid. Deze leer draagt bij aan de 

                                                 
73  Willms (2004) pp. 6-8. 
74  Zie voor een overzicht van het literaire voorbeeldmateriaal waarmee Thomasin zijn werk 

beeldend maakte Brinker-von der Heyde (2002) pp. 9-32. 
75  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1030-1055, pp. 29. 
76  Willms (2004) n. 30 en 31, Rocher (1977) pp. 885-924 en Gibbs en McConnel (2009) p. 3. 

Zie ook Schulze-Belli (1995). 
77  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 105-109, p. 25. 
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hoofse deugdzaamheid en omgangsvormen -met alle goeds wat daaruit 

voortkomt-, maar is ook noodzakelijk omdat de ‘minne’ door haar natuur de 

wijze wijzer maakt en de dwaze dwazer: ‘Der minn natûre ist so getan: si 

mechet wîser wîsen man und git den torn mêr närrischeit; daz ist der minne 

gewonheit.’78 Thomasin benadrukt steeds weer dat wijsheid, verstand, 

voorkomendheid, hoogachting en bescheidenheid hoofs zijn en de basis voor 

een zuivere en ongeperverteerde liefde.79  

Thomasins eerste liefdesles betreft de oprechte trouw van de vrouw. 

Deze kan niet afgedwongen worden, maar kan alleen uit liefde bestaan. Een 

vrouw die zich opgesloten en niet vrij voelt, haat. De man bezit dan niet de 

hele vrouw, maar alleen een lichaam zonder hart. Geschenken wekken ook 

geen liefde op. Wie vrouwen wil kopen of dwingen is geen hoofse man. De 

ware liefde is altijd vrij. Alleen trouw wekt oprechte trouw op, liefde wekt 

liefde op en wijsheid groeit door standvastigheid.80  

Thomasin maant voorts de heren zich niet te laten verleiden door 

rijkdom en uiterlijk vertoon en de dames geen grote cadeaus aan te nemen.81 

Hij merkt op dat in hoofse kringen ware liefde nauwelijks bestaat. Dit wijt hij 

aan ondeugden als huichelarij, opschepperij, lichtzinnigheid en bandeloosheid. 

Hij drong daarom sterk aan op trouw en op de eerbaarheid van de vrouw.82 

Valsheid maakt de liefde het tegengestelde van zichzelf. Zo maakt ze het 

goede fout en wit zwart, maakt ze van een belofte een leugen, van 

zachtmoedigheid toorn, en van lachen huilen. Bedriegers verschuilen zich 

achter hoofse manieren, en wie dit doorziet kan veel schade voorkomen.83  

Voorts dient een hoofse dame zich niet zomaar aan te laten raken en 

dient een hoofse man geen vrouw aan te raken voordat hij haar 

welgevalligheid op gepaste afstand veroorzaakt heeft. Als de man de afstand 

tot de vrouw niet lang genoeg bewaart, zullen haar zedigheid, haar kuisheid, 

haar goed gedrag, trouw, standvastigheid, aanzien, hoofsheid, goede naam, 

                                                 
78  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1179-1182, p.33. 
79  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1163-1706, zie met name vs. 1535-1683, pp. 

42-46. 
80  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1201-1258, pp. 33-35. 
81  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1304-1353, pp. 36-37. 
82  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1354-1376, pp. 37-38. 
83  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1367-1391, p. 38. 



216  Deel III hoofdstuk 1 
 

edelheid en haar hele deugdzaamheid verwoest worden. Een deugdzame 

vrouw laat zich dan ook niet verleiden door aandringen. Een vrouw die geen 

nee kan zeggen, trekt mannen die bedelen en aandringen en deze zijn niet 

oprecht. Een bedelaar is niet hoofs, een gewillige vrouw evenmin.84  

 

De geïllustreerde handschriften 

 

Van Der Welsche Gast zijn vijftien manuscripten en fragmenten van 

manuscripten van vóór het jaar 1400 en negen vijftiende eeuwse exemplaren 

bewaard gebleven: 

 

1: Berlijn, Staatsbibliothek, drie fragmenten: Handschriften 161, begin 

veertiende eeuw; Ms. germanica in fol., 757, Blatt 37-38, eerste helft 

veertiende eeuw; Ms. germanica in fol. 757, Blatt 45, tweede helft veertiende 

eeuw. 

2: Berlijn, Staatsbibliothek, Ms. germanica in fol. 718, tweede helft veertiende 

eeuw, fragmenten. 

3: Berlijn, Staatsbibliothek, Ms. Hamiltoniana 675, Zuidwestduitsland, eind 

veertiende eeuw/ rond 1400, 120 fols. met 116 afbeeldingen (afb. 81a/b). 

4: Boedapest, Nationalbibliothek, Cod. lat. 210, Beieren, midden veertiende 

eeuw, fragment. 

5: Büdingen, Fürstl. Ysenburg- und Büdingensches Archiv, zonder signatuur, 

tweede helft veertiende eeuw, fragment.  

6: Dresden, Landesbibliothek, Ms. M 67, Oostmiddenduitsland, midden of 

tweede helft vijftiende eeuw, papier, der Welsche Gast op pp. 5-105, 

geïllustreerd.  

7: Erlangen, Universitätsbibliothek, Ms. B 7, Beiers-Frankisch grensgebied, 

tweede helft veertiende eeuw, fragmenten, 33 fols. met 26 afbeeldingen (afb. 

80).  

8: Gotha, Forschungsbibliothek, Cod. membranae I 120, Oostfranken, 

gedateerd 1340, 102 fols. met 120 afbeeldingen. 

9: Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg, 320, Zwaben, rond 1480, 107 

papieren bladzijden, geïllustreerd (afb. 83). 

10: Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 330, Beieren, 1410-1420, 108 
                                                 

84  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1392-1513, pp. 38-41. 
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papieren bladzijden met 96 afbeeldingen (afb. 82). 

11: Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 338, Elzas, eerste kwart vijftiende 

eeuw. 

12: Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 389, Beieren, midden of tweede 

helft dertiende eeuw, 226 fols. geïllustreerd (afb. 79). 

13: Sibiu (Duits: Hermannstadt), Nationaal Archief - Filiaal Sibiu, Colecţia 

Brukenthal, cota GG 1-5, nr. 16, file 222-223, Beieren, eerste helft veertiende 

eeuw, fragment. 

14: Karlsruhe, Landesbibliothek, Cod. St. Peter pap. 25, Beieren, tweede helft 

vijftiende eeuw, 223 papieren bladzijden. 

15: Kraków (Duits: Krakau), Biblioteka Jagiellońska, Berol. mgq 978, Beieren, 

eind dertiende eeuw, fragment. 

16: München, Staatsbibliothek, Cgm 340, Beieren, rond 1475, 

verzamelhandschrift, papier, Der Welsche Gast op pp. 153r - 224v geïllustreerd. 

17: München, Staatsbibliothek, Cgm 571, Zwaben, derde kwart vijftiende 

eeuw, papier. 

18: New York, The Pierpont Morgan Library, Ms. G. 54, Trier, rond 1380, 74 

fols, geïllustreerd. 

19: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 86035, Oostfranken, 

tweede helft vijftiende eeuw, 120 papieren bladzijden.  

20: Schlierbach, Stiftsbibliothek, Cod. 28, Beieren, eind veertiende eeuw, 126 

papieren bladzijden.  

21: Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Codices poetae et 

philologici 2° 1, Regensburg, 1328, 97 fols. geïllustreerd. 

22: Watzendorf (bij Coburg), Evang.-Luth. Pfarramt, zonder signatuur, 

Oostfranken, tweede helft veertiende eeuw, fragment. 

23: Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Cod. 37.19 Aug. 2°, 

Oostfranken, tweede helft veertiende eeuw, 106 papieren bladzijden, 

geïllustreerd. 

24: Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Cod. 404.9 (6) Novi, Beieren, 

eerste helft veertiende eeuw, fragment.85  

 

Twaalf van deze vierentwintig manuscripten en fragmenten bevatten 

                                                 
85  De nummering van de handschriften, alsmede de details, zijn overgenomen uit het 

Handschriftencensus: http://www.handschriftencensus.de/werke/377. 
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beeldcycli die onderling sterk overeenkomen (nrs. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 

18, 21 en 23). Twee fragmenten (nrs. 5 en 15) doen vermoeden eveneens bij 

deze rijk geïllustreerde groep te horen. Vier manuscripten hebben 

uitgespaarde ruimten voor een beeldprogramma dat niet is uitgevoerd (nrs. 2, 

14, 19 en 20). De zes overige (fragmenten van) manuscripten (nrs. 4, 11, 13, 

17, 22 en 24) zijn evenmin geïllustreerd, maar of hier wel illustraties bij 

bedoeld waren, bijvoorbeeld in de marge, moet in het midden blijven. Zoals 

hiervoor opgemerkt, zijn de teksten en afbeeldingen in de overgeleverde 

geïllustreerde manuscripten van Der Welsche Gast in hoge mate een 

geïntegreerd didactisch geheel. De dateringen van de beeldcycli in de diverse 

manuscripten zijn in de literatuur dan ook vrijwel gelijk aan de dateringen van 

de bijbehorende tekst.86 

Adolf von Oechelhäuser vermoedde al in 1890 een gemeenschappelijk 

prototype aan de basis van alle beeldprogramma’s in de thans bekende 

manuscripten van Der Welsche Gast.87 Van deze gedachte is sindsdien niet 

afgeweken en deze wordt hier ook gevolgd. De elf cycli vertonen 

buitengewoon sterke overeenkomsten. Omissies en kleine variaties 

daargelaten, kan zelfs gesteld worden dat de cycli iconografisch hetzelfde zijn. 

De keuze van de passages die geïllustreerd zijn, de ordeningen van de 

beeldelementen en ook details, zoals gebaren, komen alle in de verschillende 

codices in zeer hoge mate overeen. Ook de teksten in de spreukbanden en de 

bijschriften zijn alle vrijwel gelijk.88 Enkele voorbeelden zijn hier bijgevoegd. 
                                                 

86  Een volledige lijst van manuscripten en fragmenten van manuscripten met dateringen 

bevindt zich in het Handschriftencensus: http://www.handschriftencensus.de/werke/377, 

alsmede in Wenzel en Lechtermann (2002) pp. 275-265. Een beargumenteerde stemma van 

de handschriften bevindt zich in Von Kries (1984) dl. I p. 48 e.v. en van de dertien meest 

uitgebreide illustratiecycli in Von Kries (1985) pp. 5-152. Vgl. ook Neumann en Vetter 

(1977) pp. 53-65, Von Oechelhäuser (1890) pp. 1-14, Frühmorgen-Voss (1975) pp. 35-44, 

Rückert (1965) pp. xliii-li en Von Kries (1967). 
87  Von Oechelhäuser (1890). Vgl. Rückert (1965) pp. xliii-li , Von Kries (1967), Neumann en 

Vetter (1974) pp. 74-79, Frühmorgen-Voss (1975) pp. 35-44, Neumann en Vetter (1977) 

pp. 53-65 en Von Kries (1985) pp. 5-152. 
88  Zie voor een uitgebreide en kritische concordantie van de afbeeldingen in de elf 

manuscripten (1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 21 en 23) en een beschrijving van 

overeenkomsten en verschillen Von Kries (1985) pp. 37-149. Een schema van de stemma 

bevindt zich op p. 151. Zie ook Ott (2002) pp. 34-36. Een beknopte concordantietabel 

bevindt zich in Wenzel en Lechtermann (2002) pp. 266-272. 
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Steeds betreft het de Liefde die een pijl afschiet op respectievelijk een dwaze en 

een wijze man. De afbeelding in Heidelberg Pal. Germ. 389 (afb. 79) is van 

een hogere artistieke kwaliteit dan die in Ms. B 7 in de Universitätsbibliothek 

in Erlangen (afb. 80), maar verschilt er verder weinig van. De illustrator van 

het manuscript in Erlangen lijkt van links naar rechts te hebben gewerkt en is 

te optimistisch geweest over de beschikbare ruimte. Hij heeft de rechterscène 

daardoor iets in elkaar moeten schuiven. Hetzelfde lijkt te zijn gebeurd in Cpg 

330 in de Universitätsbibliothek in Heidelberg (afb. 82). In deze afbeelding en 

in die in Ms. Hamiltoniana 675 in de Berlijnse Staatsbibliothek (afb. 81a/b) 

valt de forse vagina van de Liefde op. Deze is alleen zichtbaar als de liefde 

schiet op de dwaze man. Wanneer ze schiet op de wijze man is haar 

geslachtsdeel verborgen achter haar been. In Ms. Hamiltoniana 675 lijkt ze 

ook de naaktheid van haar vagina met haar hand te bedekken. In Cpg 330 in 

Heidelberg ontbreekt bij de linker-Liefde de pijlenkoker (afb. 82), terwijl deze 

in Cpg 320 in de Heidelbergse Universitätsbibliothek lijkt te zijn uitgegroeid 

tot een sierlijk rokje (afb. 83). Kortom, de stilistische verschillen in de 

handschriften zijn groot en hier en daar zijn er ook kleine iconografische en 

compositorische verschillen en verschillen veroorzaakt door de 

kopieerpraktijk, maar in grote lijnen zijn de voorstellingen hetzelfde.  

Zoals gezegd, zijn de teksten en de afbeeldingen in de manuscripten 

nauw op elkaar betrokken en zijn de afbeeldingen ook feitelijk geïntegreerd, 

als een beeldverhaal dat de tekst ernaast en eromheen nauwgezet volgt, 

verduidelijkt, en vooral ‘zichtbaar’ maakt, net als de vele voorbeelden in de 

tekst.89 Spreukbanden in een groot deel van de cycli verduidelijken nog de 

samenhang tussen de tekst en de afbeeldingen.90 Het geheel doet steeds aan 

als een geïllustreerd lesboekje. De gevarieerdheid van de uitgebeelde thema’s 

en de eenvoud van de pentekeningen maken het herleiden van de scènes op 

zekere beeldtradities moeilijk. Een veelheid aan educatief beeldmateriaal, zoals 

                                                 
89  Zie over het belang van het ‘zichtbaar maken’ bij Thomasin in relatie tot de plaatsing van 

de scènes Ott (2002) pp. 33-48. Zie voor de verschillende manieren waarop verschillende 

soorten van de ‘verbeelding’ van de boodschap in de afbeeldingen naar voren komen 

Lerchner (2002) pp. 63-74. 
90  Zie voor een analyse van de ontwikkelingen in de samenhang van de afbeeldingen en de 

teksten en de ontwikkelingen van de autonomie van de afbeeldingen en de teksten in de 

diverse geïllustreerde manuscripten Starkey (2002) pp. 121-142. 
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bijvoorbeeld de manuscripten van de Psychomachia, moet gebruikt zijn. Als 

geheel moet het prototype van de beeldcyclus echter als een geheel nieuwe 

schepping gezien worden. Op basis hiervan en van het feit dat een relatief 

hoog aantal van de overgebleven manuscripten geïllustreerd is (geweest of 

bedoeld) kan vermoed worden dat het gedicht en de beeldcyclus van meet af 

aan als één geheel bedoeld zijn en daarom ook oorspronkelijk als zodanig 

ontworpen zijn, vergelijkbaar met het gevarieerde en gesynthetiseerde beeld-

tekstprogramma in de in hoge mate gesystematiseerde Hortus deliciarum van 

Herrad van Landsberg. Het vermoeden is meermaals uitgesproken dat 

Thomasin nauw betrokken moet zijn geweest bij het ontstaan van het 

prototype van alle nu bekende manuscripten. Ook van deze twee hypotheses 

is in de latere literatuur nooit rigoureus afgeweken, hoewel volgens sommigen 

het ontwerp ook in de kringen rond Thomasin ontstaan kan zijn.91 Hoe het 

ook zij, de idee is in harmonie met Thomasins streven in zijn vergaarde kennis 

een vertaalslag te maken naar een groter publiek. Thomasin gaf zelf het belang 

van voorbeelden en afbeeldingen aan: wie niet goed kan leren, kan zijn lessen 

trekken uit verhalen met avonturen. Avonturenverhalen verrijken de geest. Als 

het geschreven woord niet goed begrepen kan worden, dan kunnen de 

afbeeldingen helpen. Zo kan een geleerde priester bijvoorbeeld de tekst uit de 

Bijbel lezen, en kan de minder onderlegde mens naar de afbeeldingen kijken.92  

 

De miniaturen in Codex Palatinus Germanicus 389 

 

Van de 24 manuscripten van Der Welsche Gast, is de Codex Palatinus 

Germanicus 389 in de Universitätsbibliothek in Heidelberg het oudste. Van de 

elf geïllustreerde exemplaren staan volgens de stemma van Von Kries 

bovendien zowel de tekst als het beeldprogramma in deze codex het dichtste 

bij het prototype.93  

De codex is halverwege de dertiende eeuw te dateren en bestaat uit 226 

bladzijden waarvan er 225 gevuld zijn met tekst en 106 vrij eenvoudige, 

                                                 
91  Vgl. Neumann en Vetter (1974) pp.171-178, Frühmorgen-Voss (1975) pp. 39-44, Wandhof 

(2002) pp. 104-117, Ott (2002) pp. 33-34 en Von Kries (1985) p. 3.  
92  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1079-1115, pp. 30-31. 
93  Von Kries (1985) p. 151. Zie ook hierboven noot 91. 
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ingekleurde pentekeningen in de marges.94 De pentekeningen zijn uitgevoerd 

in bruin, zwart en rood en bevinden zich bijna alle in de buitenste marges. 

Sommige afbeeldingen zijn door hun aard 90 graden gedraaid. De 

afbeeldingen behelzen steeds zeer directe visuele vertalingen van de tekst, 

scènes uit het dagelijkse leven en exempla, die vaak ook in de tekst genoemd 

zijn. Zo is bijvoorbeeld bij de passage over de vergankelijkheid van de aardse 

macht op fol. 53v de moord op Caesar afgebeeld.95 Caesar staat 

voorovergebogen en wordt door Brutus en Cassius met messteken in de rug 

om het leven gebracht. Op fol. 59v is door middel van de heilige Martinus de 

vrijgevigheid weergegeven. Martinus staat naast zijn paard en staat op het punt 

zijn mantel met zijn zwaard in tweeën te delen. Naast hem staat een oude 

naakte man, die zijn lichaam alvast met de mantel bedekt heeft. Thomasin 

merkte in vers 4803 op dat zonder de wil van God het kwade geen kwaad kan 

doen. Dit is op fol. 75v zeer plastisch weergegeven door een duivel die achter 

een zittende man staat. Boven zijn hoofd houdt hij een enorme hamer en hij 

lijkt juist op het punt te staan deze neer te laten komen op het hoofd van de 

zittende persoon. Uit een wolk boven in de voorstelling steekt een hand die de 

hamer met behulp van een touw met een lus tegenhoudt.96 In vers 141-164 

ging Thomasin in op nietsnutterij. Dit is bij uitstek een ondeugd waar 

jongeren aan lijden. Luiheid is niet respectabel. Wie niets te doen heeft, maar 

wel hoofs wil zijn, moet dan het verstand en de wijsheid hebben om 

welbespraakt te zijn of in ieder geval beseffen dat dit zou moeten. Wie zich in 

zijn jeugd overgeeft aan nietsnutterij en traagheid, zal een oneerbare oude dag 

beleven. Hij heeft immers niet willen doen wat hij moest doen toen hij nog 

                                                 
94  De meest recente datering bevindt zich in Wenzel en Lechtermann (2002) p. 257. Vgl. ook 

Von Kries (1984) p. 46, Werner (1975) pp. 60-62, Bartsch (1887) p. 119, Oechelhäuser 

(1890) pp. 1-3, Von Kries (1967) pp. 22-28, Wieczorek (2010) p. 214, Neumann en Vetter 

(1974), en http://www.handschriftencensus.de/1241.  

Catalogusbeschrijving Universitätsbibliothek Heidelberg:  

http://www.ub.uni-heidelberg.de/digi-pdf-

katalogisate/sammlung2/werk/pdf/cpg389.pdf.  

Von Oechelhäuser telde 106 miniaturen. Vetter (1974) p. 74 vatte de miniaturen op fol. 

154r en 173r op als twee aparte voorstellingen en kwam daarmee op een aantal van 108 

miniaturen.  
95  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 3378 e.v., p. 92 e.v. 
96  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 4803 e.v., p. 131 e.v. 



222  Deel III hoofdstuk 1 
 

kon. Wie zijn jeugd wijdt aan ondeugdzaam gedrag, brengt schande over zijn 

verdere leven. Wie streeft naar eerbaarheid, moet hier op jonge leeftijd aan 

beginnen.97 Op fol. 3v is dit in beeld gebracht. Een half liggende figuur die 

getuige de tekst ‘trachtheit’ naast zijn hoofd de luiheid vertegenwoordigt of 

met deze ondeugd behept is, wordt door een onbenoemd figuur aan zijn hand 

opgetrokken. Zoals te lezen in een spreukband die voor het lichaam van de 

onbenoemde figuur zweeft, spoort hij hem aan met de woorden: ‘wol uf wol 

uf.’ De luie jongeling heeft een spreukband in zijn vrije hand met daarop een 

antwoord dat getuigt van zijn onverbeterlijke luiheid: ‘ja ist ez noch niht tach.’ 

Achter de half opgerichte luiwammes bevindt zich nog een tweede figuur, die 

volgens een bijschrift ‘frumcheit’ vertegenwoordigt. Hij port de luie jongeling 

met een stok en de tekst op de spreukband in zijn hand zet deze daad kracht 

bij: ‘stant uf trachtheit.’ Als boze tegenkracht bevindt zich tussen deze twee 

staande mannen en onder de liggende man een hurkende demon. De demon 

weerhoudt de nietsnut van opstaan door een strop vast te houden die om de 

nek van de jongeman ligt. Zijn spreukband leest: ‘lige stille lige stille.’  

De meest uitgebreide beeldcyclus van de elf geïllustreerde manuscripten 

bevindt zich, met 120 afbeeldingen, in de veertiende-eeuwse codex in Gotha 

(nr. 8). De afbeeldingen die Eros betreffen komen overeen met die in 

Heidelberg. 

 

Het beeld van de liefde 

 

De liefde, traditioneel verbeeld in de vorm van de antieke Eros, met 

pijlenkoker, pijl en boog, bevindt zich in alle elf de geïllustreerde codices en is 

afgebeeld bij de genoemde minneleer aan het einde van boek I.98 In het 

dertiende-eeuwse Heidelbergse manuscript bevindt zich de afbeelding op fol. 

19r (afb.79). De tekst op deze bladzijde behelst vers 1160-1191. Thomasin 

kondigde hier aan te willen spreken over hoe ridders en jonkvrouwen zouden 

moeten leven als zij eerbaarheid nastreven. Hij verwees hierbij naar een boek 

over dit onderwerp dat hij eerder in het Romaans over dit onderwerp zou 

hebben geschreven: ‘min buoch von der hüffcheit daz ich welhschen hân 

                                                 
97  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 131-164, p. 5 e.v. 
98  Zie de concordantietabel in Wenzel en Lechtermann (2002) p. 267 en de kritische 

vergelijking van de elf afbeeldingen in Von Kries (1985) pp. 65-66.  
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gemacht.’99  

Wie eerbaar wil leven, moet de liefde met waardigheid tegemoet 

kunnen treden. Zoals hiervoor gezegd ligt het volgens Thomasin in de aard 

van de liefde de wijze wijzer en de dwaze dwazer te maken. Thomasin 

vergeleek degenen die hun verstand niet gebruiken en denken dat de liefde 

voor een vrouw eenvoudig spel is met een paard dat aangespoord wordt maar 

geen teugels draagt. Dat paard belandt in het struikgewas. Ook een minnaar 

eindigt hier als hij de liefde niet met de breidel van het verstand weet te 

beteugelen. Ook maakte Thomasin de vergelijking met vuur. Vuur is nuttig en 

goed, zolang het op een juiste manier ingetoomd blijft. Blijft men het vuur 

niet meester, dan zal het alles verzengen en verwoesten.100 De tekst over de 

minne gaat verder op fol. 19v, waar zich geen afbeelding bevindt: net als met 

het paard en het vuur, zo is het ook met de liefde, zo stelde Thomasin. Als de 

liefde niet aan het verstand onderworpen blijft, dan maakt zij de wijze blind en 

beschadigt zij ziel, lichaam, eer en bezit. Wie te dicht bij het vuur komt, brandt 

zijn baard.101 Op fol. 20v is een voorbeeld van de gevolgen van 

grenzeloosheid in de liefde in beeld gebracht, te weten wat er gebeurt als een 

man een vrouw die alles al heeft nóg meer geeft.102 Een vrouw, omringd door 

vier aanbidders, neemt de hand van de ene, aait de kin van de volgende, trapt 

op de voet van een ander en kijkt tenslotte naar weer een ander. De mannen 

zijn in verwarring en hopen de uitverkorene te zijn, terwijl de vrouw intussen, 

gedreven door hebzucht, haar opties open houdt.  

De oorzaak, de minne, bevindt zich in de rechtermarge van fol. 19r. De 

voorstelling is 90 graden gedraaid, met de voeten van de voorgestelde 

personen naar de tekst gericht. De voorstelling valt in twee scènes uiteen en in 

beide scènes bevindt zich de personificatie van de liefde. De linkerscène toont 

de gevolgen van de liefde voor de dwaze man en de rechterscène de gevolgen 

voor de wijze man. Het bijschrift bij de wijze man luidt ‘der torsch man’, dat 

bij de dwaze man is abusievelijk hetzelfde. De liefde is, net als in de Hortus 

deliciarum, voorgesteld zonder vleugels en in de gedaante van een vrouw; dit 

                                                 
99  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1174-1175, pp. 32-33. De tekst waarnaar 

Thomasin verwijst, is, voor zover bekend, niet bewaard gebleven.  
100  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1183-191, pp. 33. 
101  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1192-1200, p. 33. 
102  Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, vs. 1259-1292, pp. 35-36. 
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laatste is wellicht te verklaren uit de vrouwelijkheid van het woord Minne of 

Liebe. Ze is beide malen voorzien van het bijschrift ‘diu minne’ en naakt 

voorgesteld. Haar ogen zijn in beide scènes gesloten. Een spreukband die in 

de linkerscène van haar haarpunten afhangt geeft hiervoor de verklaring: ‘ih bi 

blint un mach blinte.’ Ze draagt in de linkerscène een gordel om haar naakte 

heupen. Daaraan hangt, aan de achterkant, haar koker met pijlen. In de 

rechterscène hangt deze koker met pijlen op diezelfde plaats, achter haar 

lichaam, maar de gordel is afwezig. Ze richt in de linkerscène een pijl op haar 

gespannen boog op de dwaze man. In zijn rechteroog steekt al een pijl. Hij is 

dus al getroffen en verdwaasd en meldt via de spreukband in zijn rechterhand: 

‘du wisest mich wol.’  

Het verblindende van de liefde, wordt ook in de klassieke literatuur al 

aangetroffen.103 Horatius beschreef deze eigenschap als volgt: ‘Laten wij 

bedenken, dat een minnaar als een blinde de gebreken van zijn lief ontgaan, of 

zelfs hem behagen, zoals Balbinus de bobbelneus van Hagna.’104 Propertius 

meldde dat wij ons blind voor het komende schot in veiligheid wanen.105 Bij 

Thomasin is ook blindheid aan de liefde zelf toegevoegd.106 ‘Ik ben blind en ik 

maak blind,’ spreekt zij. Dit is nieuw. Het kenmerk is echter wel vergelijkbaar: 

grilligheid en willekeurigheid van de liefde die hiervoor aan de orde is 

geweest.107 De god der liefde handelt als een blinde, lukraak slaat hij toe, hij 

treft of mist en trekt zich niets aan van leeftijd, rijkdom of wijsheid. Het effect 

is afhankelijk van de mate van deugdzaamheid van de getroffen persoon. In 

dit perspectief staat dus niet de macht van de liefde centraal, maar die van de 

mens. 

In de rechterscène staat de minne tegenover de wijze man. Haar 

                                                 
103  Panofsky (1962) p. 79 en noot 2.  
104  Horatius, Sermones (Satyrae) I, 3, vs. 38-40, p. 175.  
105  Propertius, Elegiae, II, 12, p. 73. Zie voor de passage hoofdstuk II.1 noot 44. 
106  Na Thomasin von Zerclaere komt de blinde Amor veelvuldig voor. De Franse illuminator die 

in 1554 een kopie van de ‘Cynegetica’ vervaardigde voorzag de Byzantijnse Amor automatisch 

van een blinddoek. Zie hoofdstuk I.2 noot 84. Zie over de blinde Amor, Panofsky (1962) pp. 

79-100 en Gilbert (1970).  
107  Bijvoorbeeld in de passage van Propertius die hiervoor meermaals aan de orde is geweest 

(hoofdstuk I.1. noot 42 en hoofdstuk II.1 noot 44). Ook het woeste kind dat in de Ars 

Amatoria van Ovidius zwaaiend met zijn fakkeltjes smijt (Ars Amatoria I, 7-10, vol. I, p. 183), 

haakt hierbij aan.  
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spreukband luidt: ‘ja sol ih dich wise.’ De wijze is niet van plan zich door de 

minne te laten verblinden. Hij toomt de liefde. Dit doet hij op 

aanschouwelijke wijze: door een breidel omhoog te houden tussen de liefde en 

hemzelf. De tekst op de spreukband luidt: ‘ih wise dich baz.’ De liefde heeft 

hier niet van terug. Ze deinst achteruit en haar handen met daarin haar boog 

en pijlenkoker hangen verslagen neer.  
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Conclusie 

 

Beoefenaars van wetenschap streefden naar de onthulling van de kosmische 

waarheid door middel van kennis. Hoe meer kennis beschikbaar kwam, hoe 

dynamischer de intellectuele activiteiten ter ere van de Schepper werden. Het 

waren niet de individuele details die voorop stonden, de details waaruit de 

schepping was opgebouwd, maar hun onderlinge verbanden en van daaruit 

het universele fundament dat eraan ten grondslag lag. Het uiterlijk van alle 

dingen vormde daarbij steeds weer een venster op dat fundament. Het beeld 

van de liefde in de vorm van de god Eros maakt de liefde reëel, vormt een 

venster op de aard van de liefde en daarmee op haar plaats in de schepping. 

Logischerwijze behelsde deze plaats steeds weer een onderdeel van de 

veelheid aan deugdensystemen die in de loop der eeuwen ontwikkeld waren. 

Hoe verschillend de interpretaties van de liefde ook waren, haar beteugeling 

was daarbij immer een constante factor.  

 Clerici die deze deugdensystemen bestudeerden, ontwikkelden en 

steeds weer verrijkten, waren tevens de leermeesters van de leden van de 

heersende klasse. Omgekeerd kwamen ze meestal ook uit deze klasse voort. In 

een vazallitisch milieu was liefde een belangrijk moreel basisprincipe. Het was 

de overgave in liefde voor zijn heer die in de vazal deugdzame eigenschappen, 

als trouw, standvastigheid en verdraagzaamheid deed bloeien. Dit gegeven 

paste in de harmonische wereld die God geschapen had en kan daarom 

gevoegd worden in het universalistische denken van de clericale geleerde en 

een plaats krijgen in ieder werk en wereldbeeld dat de kosmische harmonie 

wilde reflecteren. De vazallitische liefde kon bovendien uitgangspunt zijn voor 

elke vorm van beschaafd en deugdzaam gedrag. Zij kon zich daarom 

uitstrekken tot de liefde tussen een man en een vrouw en heeft zich ook 

daarom een basale plaats verworven in de diverse deugdenleren die bedoeld 

waren voor hoofse lieden. Indien met verstand en oordeelkundigheid 

benaderd en ontvangen, maakt liefde deugdzaam, zo hebben de clerici 

vastgelegd. Het beeld van de liefde bij Der Welsche Gast maakt dit zichtbaar.  
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Hoofdstuk III.2 

De Roman de la Rose 

 

Geleerde clerici hebben de liefde steeds weer in al haar breedheid een plaats 

willen geven in de groeiende canon van kennis en daarmee in de schepping 

van God. Haar ingeburgerde verbeelding in de vorm van de antieke Eros met 

pijl en boog had men daarbij steeds weer voor ogen. Wanneer het gaat om het 

educatieve aspect en de manier waarop de betekenis van de liefde 

gecommuniceerd werd, kan gezegd worden dat op een breed maatschappelijk 

niveau de Augustinische splitsing van de liefde gehandhaafd bleef en de god 

Eros, als beeld en veroorzaker van de aardse liefde, nog immer een negatieve 

betekenis had. In de hoofse kringen, cultiveerden clerici, ingebed in diezelfde 

canon aan kennis, de liefde tot een moreel kernpunt en deden hun gedachten 

daarover uitgroeien tot een heuse minneleer die zich uitstrekte tot de liefde 

tussen man en vrouw. Daarbij verkreeg de aardse liefde, en daarmee de 

gevleugelde god met pijl en boog, een eigen tweeledigheid. De aardse liefde 

kon zowel goed als kwaad doen. De sleutel tot een goede liefde was 

deugdzaamheid. Deugdzaamheid maakte liefde zelfs tot één van de 

belangrijkste krachten achter de groei van verdere deugdzaamheid. Hoewel de 

liefde dus nog immer een plaats had in de brede en lange traditie van de 

deugdensystemen, was haar positie hierin veranderd. Zoals hiervoor naar 

voren kwam, groeide deze positie en vond tegelijkertijd een neerslag in 

theoretische traktaten en educatieve literatuur. 

 

De conventies van de vazallitische minne werden in een bredere zin ook 

neergelegd in werken van een luchtiger aard, zoals de veelheid aan 

bewerkingen van Ovidius’ Ars Amatoria - handleidingen over de kunst van het 

verleiden - en de (allegorische) romans die de ‘ins en outs’ van de minne tot 

onderwerp hadden. Een voorbeeld van een bewerking van de Ars Amatoria is 

de anoniem gebleven en waarschijnlijk dertiende-eeuwse Clef d’Amors, 

geschreven in het Oudfrans.1 De positie van de god van de liefde in dit werk 

wijkt af van die in de Ars Amatoria. In deze laatste had Ovidius de voogdij 

                                                 
1  La Clef d’Amors, ed. Doutrepont (1890). 
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over Amor gekregen en diende deze kleine boef beteugeld en opgevoed te 

worden.2 De auteur van de Clef d’Amors daarentegen werkte juist in opdracht 

van Amor. Die verscheen hem in een droom met het verzoek een begrijpelijke 

en toegankelijke minnekunst te schrijven:  

 

Ik wil dat je je er op toelegt in kort bestek mijn Liefdeskunst, die de jaloerse 

minnaars in vuur en vlam zet, uiteen te zetten. En maak het boek van zodanige 

afmeting dat de minnaar het altijd bij zich kan dragen als een klein brevier.3  

 

Hoewel veel schrijvers deze materie behandelden, deden zij dit - zo meende 

de god - zó breedsprakig dat echte hoofse geliefden niet in kort bestek konden 

begrijpen wat de auteurs bedoelden. ‘Bovendien kent niet iedereen Latijn noch 

kan eenieder alle boeken bezitten die er over de liefde geschreven zijn.’4 De 

dichter, die deze kennis van en toegang tot de genoemde en klaarblijkelijk zeer 

vele boeken wél had, werd door de Liefdesgod een mooie beloning in het 

vooruitzicht gesteld:  

 

Want ik zal terstond mijn boog spannen en met een liefdespijl het meisje treffen 

met het zachte, tedere hart, zij die zo deugdzaam en achtenswaardig is en op wie 

jij je oog hebt laten vallen.5  

 

De geleerdheid van de dichter is aanleiding te veronderstellen dat hij een 

clericus was. Hoewel hij wellicht geen priester was, brachten ook lagere 

wijdingen een kuisheidsgelofte met zich mee. Hoewel in het voorgaande al 

bleek dat clerici niet bepaald bang waren om seksueel expliciete onderwerpen 

aan de orde te stellen, is het opmerkelijk dat hij er zo openlijk melding van 

maakte dat hij zelf zijn oog op een meisje had laten vallen. Of de dichter, 

indien een dergelijke gelofte hem inderdaad betrof, nu werkelijk zo ondeugend 

was en het autobiografische gehalte van het werkje maar met een korrel zout 

moet worden genomen, moet in het midden blijven. De literaire conventies 

staan een dergelijke vrijheid in ieder geval toe en de dichter nam hoe dan ook 

                                                 
2  Ovidius, Ars Amatoria I, 7-10, vol. I, p. 183.  
3  Clef d’Amors, Nederlandse vertaling Szirmai, p. 14. 
4  Clef d’Amors, Nederlandse vertaling Szirmai, p. 14. 
5  Clef d’Amors, Nederlandse vertaling Szirmai, p. 14. 
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zijn opdracht ter harte. Hij slaagde erin om in een bestek van enkele tientallen 

pagina’s (in de editie van Doutrepont) alle stappen van de versierkunst, van 

het kiezen van een geliefde tot en met het liefdesspel, uit de doeken te doen. 

De besproken liefde is hoofs van aard, maar het werkje is luchtiger en 

ondeugender van karakter dan bijvoorbeeld Der Welsche Gast. Hoewel het hier 

en daar enigszins moraliserend is, wint de praktijk het er van het theoretische 

hoofse ideaal van onthouding. Net als de Ars Amatoria is het in hoge mate 

gericht op een seksuele vervulling van de liefde en verschilt hierin eveneens 

van werken als Der Welsche Gast. De dichter raadt de minnaar bij dit streven 

aan het dienstmeisje van zijn geliefde in te palmen en haar tot zijn 

bondgenoot te maken. Maar, waarschuwt de auteur, denk erom dat je je niet 

aan het dienstmeisje vergrijpt. Dit zou de zaak alleen maar vertragen.6 Ook 

moet de minnaar zich niet laten betrappen op overspel.7 Voorts spoort de 

dichter zijn lezers aan veel ‘grote, schone en ferme beloften’ te doen. Dit 

prikkelt de gevoelens en wekt verlangen op. Belangrijk is wél dat deze beloften 

niet vervuld worden.8 Tegelijkertijd beveelt de dichter de minnaars aan hun 

geliefden blindelings te gehoorzamen en iedere ruzie te vermijden. Ruzie 

maken is voorbehouden aan gehuwden.9 Ook gaat hij in op de kwestie hoe 

om te gaan met een rivaal,10 de kleding van de minnaar,11 zijn persoonlijke 

verzorging (iedere minnaar moet een mooi schoon hoofd hebben),12 en geeft 

hij een verhandeling over het nut van tranen (en als je niet kunt huilen op het 

juiste moment, neem dan een ui).13  

Net als in de Ars Amatoria is in dit werkje het uiteindelijke liefdesspel 

niet onbesproken gebleven. In navolging van Ovidius raadt de auteur de 

minnaar aan hierbij langzaam te werk te gaan, zodat beide bedpartners 

tegelijkertijd tot een hoogtepunt komen. Maar, mocht het gevaar bestaan dat 

men betrapt wordt, dan valt een dergelijk langdurig plezier af te raden: ‘Dan 

                                                 
6  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), pp. 21-22. 
7  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), pp. 36-37. 
8  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), p. 23. 
9  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), p. 32. 
10  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), pp. 38-39. 
11  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), p. 18. 
12  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), p. 17. 
13  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), p. 28. 
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moet je in de nobele schoot je paard de sporen geven’.14 Naar het voorbeeld 

van Ovidius, maar in tegenstelling tot veel andere verhandelingen over de 

kunst van de liefde, bevat het werk ook een sectie met gedragsregels voor de 

dames. Deze sluiten naadloos aan op de regels voor de heren en sluiten als 

volgt af:  

 

En als je hoogtepunt niet zo snel komt als dat van je minnaar, veins dan met een 

huichelachtig stemmetje dat je plezier volmaakt is (…). Tenslotte, als jullie samen 

op deze wijze die vreugde beleven, moet er, waar je ook bent, niet te veel licht 

binnenvallen in je kamer. Vrouwen hebben nu eenmaal dingen die beter 

verborgen en bedekt kunnen blijven dan aan het daglicht blootgesteld.15  

 

Aan het einde van zijn werk dankt de auteur de Liefdesgod en spreekt hij de 

hoop uit dat God mocht geven dat het werk zijn dame, voor wie hij dit werk 

maakte, zou bevallen.16  

 

In een van de invloedrijkste gedichten uit de Franse middeleeuwse literatuur, 

de Roman de la Rose, is net als in de Clef d’Amors de Liefdesgod de opdrachtgever, 

leidsman en leraar, niet alleen van de auteur maar van alle minnaars. De Roman 

de la Rose is een complex literair werk en Eros ontpopt zich in dit werk tot een 

complexe figuur. Niet langer is hij een zinnebeeld; hij is de hoofdpersoon in 

het boek. Hij herwint niet alleen zijn handelingsbekwaamheid, maar is zelfs 

oppermachtig. 

Hoewel de liefde ook in de Roman de la Rose -wellicht van meet af aan- 

gericht is op seksuele vervulling, is de Liefdesgod er niet in het minst een 

onbezonnen blaag die beteugeld moet worden, zoals bij Ovidius. Wanneer het 

gaat om de vazallitische verhoudingen, dan kan gezegd worden dat het 

expliciet niet de vrouw is aan wie een man zich in de Roman de la Rose 

leenplichtig maakt. De vrouw dient slechts volgens de juiste codes benaderd te 

worden. Deze verhouding past in het hoofse systeem van goede 

omgangsvormen en is door Thomasin al gepropageerd. Thomasin spoorde de 

heren bovendien evenmin aan zich te onderwerpen aan de vrouw zoals een 

                                                 
14  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), p. 42. 
15  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), p. 60. 
16  Clef d’Amors, vert. Szirmai (2001), p. 60.  
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ridder aan zijn heer. In de Roman de la Rose is de Liefdesgod de ware heer, en 

daarmee de ware poort naar ridderlijke deugdzaamheid. Niet langer geeft de 

minnaar zich over in liefde, maar geeft hij zich over aan liefde. Deze liefde 

heeft nog steeds de gedaante van de antieke Eros met pijl en boog. Hij wordt 

echter verrijkt met nieuwe attributen, zoals een dienaar, een mantel en een 

kroon. 

De positie van Amor in de Roman de la Rose is een vrij spectaculaire 

omwenteling ten opzichte van de positie van Eros in de eeuwen hiervoor. De 

grondtoon zwijgt nu immers. Toch past zijn nieuwe positie in de lijn van de 

ontwikkelingen die in dit boek besproken zijn: zij is het gevolg van het 

vanzelfsprekende voortbestaan van het antieke erfgoed gedurende de 

middeleeuwen en de respectvolle moeite die clerici gedaan hebben om de 

harmonie van de schepping Gods, het natuurlijke en het goddelijke, met al 

wat daar in is - óók de aardse liefde en het immer traditionele beeld ervan - te 

presenteren in de vorm van encyclopedische werken met ver uitgewerkte 

deugdensystemen. De Roman de la Rose past grotendeels in deze middeleeuwse 

encyclopedische context en Amor is hierin het beeld van de harmonie van de 

seculiere en de religieuze werelden, van de wetten van de natuur en de morele 

wil van God. 
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§ III.2.1 De Roman, zijn publiek en zijn auteurs 

 

De Roman de la Rose is een allegorisch verhaal op rijm, geschreven in het 

Oudfrans. 17 Het gedicht is een van de meest invloedrijke teksten uit de late 

Middeleeuwen. Dit blijkt alleen al uit de ca. 320 handschriften en fragmenten 

van handschriften van deze tekst die bewaard zijn gebleven.18 Daarnaast 

bestaat er een veelheid aan middeleeuwse en latere vertalingen van de Roman 

de la Rose en aan afgeleide varianten op dit werk. Ook zijn er tal van citaten uit 

en verwijzingen naar het werk te vinden en gingen sommigen, zoals Christine 

de Pizan (1363 - ca. 1430), in felle discussie met het werk, terwijl anderen, 

zoals Jean de Montreuil († 1418), het weer verdedigden.19 De Roman de la Rose 

is het werk van twee auteurs, Guillaume de Lorris en Jean de Meun (ook wel 

Jean de Meung of Jean Chopinel of Clopinel).  

Guillaume de Lorris schreef de eerste verzen van de Roman de la Rose, 

ruim vierduizend in getal, en deze zouden de beschrijving zijn van een droom 

die hij had gehad. 20 Jean voegde achttienduizend verzen toe aan het werk en 

liet de Liefdesgod melden dat het inmiddels meer dan veertig jaar later was en 

dat Guillaume niet meer leefde.21 Jean verwijst in zijn tekst naar een aantal 

                                                 
17  Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, ed. Poirion (1974). De Nederlandse 

vertaling door Van Altena (1991) is gebaseerd op de editie van Félix Lecoy, in drie delen 

(1965, 1966 en 1970) verschenen bij Champion in Parijs. In het voorliggende zijn bij 

voorkeur de versnummers in de (recentere) editie van Poirion aangehouden. Deze wijken 

enigszins af van die in Lecoy en dientengevolge van die in de vertaling van van Altena (in 

ms. Parijs, BNF, ms. 1573, waarop Lecoy zijn editie baseerde komen enkele tientallen 

versregels niet voor). Wanneer geciteerd wordt uit de vertaling worden deze 

laatstgenoemde versnummers tevens genoemd. De Nederlandse benamingen van de 

personages zijn alle ontleend aan de vertaling van Van Altena. 
18  Een volledige lijst van alle bekende manuscripten en fragmenten is te vinden op de Roman 

de la Rose Digital Library: http://romandelarose.org/#corpus. Hier zijn 130 manuscripten 

van de Roman de la Rose digitaal in te zien. 
19  Zie voor een genuanceerde visie op de ‘querelle’ en de documenten van deze ‘querelle’ Hult 

(2010) , McWebb (2007) en Ott (1980) pp. 18-49. Zie voor Christine de Pizan ook Brownlee 

(1992) pp. 234-261. Voor de vele edities uit de Renaissance zie Bourdillon (1974). 
20  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 1-4058, pp. 43-139. 
21  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 4059-21780, pp. 142-573. In vs. 10.562-10.564 verwees 

de Liefdesgod naar het graf van Guillaume de Lorris en in vers 10.587-10.590 naar het feit 
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actuele kwesties van zijn tijd, wat zijn werk plaatsbaar maakt in de periode 

rond 1270.22 Guillaume moet zijn deel dus rond 1225-1230 hebben 

geschreven. Hij zou toen ongeveer 25 jaar oud geweest moeten zijn, want aan 

het begin van zijn tekst meldt hij dat hij twintig was toen hij zijn droom had 

en dat er inmiddels vijf jaren verstreken waren.23 De beide teksten zijn 

volstrekt verschillend van toon. Het tekstdeel van de hand van Guillaume, 

over de hevige ontbranding in liefde van de ik-figuur voor een rozenknopje en 

zijn lijden daaromtrent, is lyrisch en ‘braaf’ hoofs van inhoud en 

bewoordingen in vergelijking met de satirische maatschappijkritiek waarin 

Jean zijn ontknoping - het plukken van de roos - inbedde.  

 

De verzen van Guillaume de Lorris 

 

In de droom van Guillaume wandelde hij, de jonge ik-figuur, in de richting 

van een omsloten tuin. Aan de ommuring van de tuin bevonden zich 

afbeeldingen van personificaties van slechte, onhoofse, eigenschappen van de 

mens, te weten Onbehoorlijkheid (Vilanie), Inhaligheid (Covoitise), Droevenis 

(Tristesce), Ouderdom (Vieilleice), Schijnheiligheid (Ypocrisie) Trouwbreuk (Felonnie), 

Gierigheid (Avarice), Afgunst (Envie) en Armoede (Povreté). Haat (Haïne) bevond 

zich in het centrum van de groep afbeeldingen.24 Guillaume gaf een ekphrasis 

van elk van deze afbeeldingen; hij beschreef hun voorkomen en bijpassende 

inhoud met wat deze teweeg kon brengen tot in detail.  

De jongeling werd binnengelaten in de tuin door een door Guillaume 

uitgebreid beschreven beeldschone jonge maagd, Vrouwe Ledigheid (Oiseuse). De 

personificaties die hij in de tuin aantrof, alsmede Ledigheid die zojuist 

opendeed, zouden door auteurs als Prudentius en Herrad niet veel 

deugdzamer bevonden zijn dan die aan de buitenmuur van de tuin. In 

tegenstelling tot de expliciet onhoofse personificaties buiten echter, die 
                                                                                                                                               
dat het veertig jaar later is als Jean de fakkel van hem overneemt, pp. 296-297. 

22  In vs. 6637-6662, pp. 202-203 verwees Jean de Meun naar de conflicten tussen Manfred, 

koning van Sicilië, en Karel van Anjou en het uiteindelijke bemachtigen van de troon van 

het koninkrijk Sicilië-Napels door Karel in 1266. Dat Sicilië in 1282 in handen kwam van 

Peter III van Aragón noemde de Meun niet. Dit bevestigt de datering van de oudste 

overgeleverde handschriften rond 1280.  
23  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 21 en 46, pp. 43 en 44.  
24  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 139-466 pp. 46-54. 
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Guillaume karakteriseerde als lelijk, chagrijnig en onelegant, vormde deze 

groep een elegant, vrolijk en goed uitziend gezelschap.25 Dit gezelschap was 

wellicht gericht op lust en vertier en was op het eerste gezicht niet de 

vroomheid zelve, maar het paste, in zijn streven naar een zo harmonieus 

mogelijk samenzijn, uitstekend en op een positieve manier in de sfeer van het 

hoofse milieu. Guillaume plaatste dit levendige gezelschap bovendien expliciet 

in tegenstelling tot de naargeestige groep buiten en maakte het geheel zo tot 

een wapenstille psychomachia.  

In de tuin werd gezongen en gemusiceerd. Heer Vermaak (Deduis) en 

zijn meesteres Leesce (Blijdschap) dansten samen met een uitgelaten groep 

jongelieden. Vrouwe Hoffelijkheid (Courtoisie) probeerde de jonge ik-figuur bij 

het tafereel te betrekken. Onder de aanwezigen bevonden zich voorts de 

personificaties van Jeugd (Joinece), Rondborstigheid (Franchise), Schoonheid (Biautez), 

Gulheid (Largece), de tegenpool van Gierigheid en Rijkdom (Richece), de 

tegenkracht van Armoede, allen nauwgezet beschreven. Ook bevonden zich de 

Liefdesgod (Dieu d’Amors), ook simpelweg Amors genoemd, die Hoogmoed de les 

leest, en zijn gezel Zachte Blik (Dous Regars) in het gezelschap. De dualiteit van 

de liefde die Amor is en ontbranden doet, en die verbeeld is door twee 

verschillende bogen en vijf gouden en vijf zwarte pijlen, bracht de lelijkheid en 

onhoofsheid van buiten deels binnen in de tuin.26 

Toen de jongeling verder wandelde door de tuin, spiedend gevolgd 

door de Liefdesgod en Zachte Blik, kwam hij bij de vijver waar Narcissus zich 

ooit in spiegelde, met op de bodem twee kristallen. Deze bleek betoverd: wie 

zich erin spiegelde zou niet voor eeuwig verliefd op zichzelf zijn, maar op dat 

wat hij er in weerspiegeld zag. De jongeling zag een rozenstruik, en zijn 

aandacht werd getrokken door een nog gesloten knopje.27 Daarop schoot de 

Liefdesgod de ene gouden pijl na de andere, vijf in totaal, op de jongeman af. 

Uiteindelijk, geheel gebroken, gaf die zich over aan de Liefdesgod. Geen ander 
                                                 

25  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 596-603, pp. 57-58. 
26  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 521-1284, pp. 56-74. Op de verschillende pijlen 

en bogen zal verder ingegaan worden in § III.2.3. 
27  Volgens C.S. Lewis (1972) p. 129 zouden de twee kristallen op de bodem van de vijver 

verwijzen naar de ogen, en zo naar de magie van het zien. Het zien genereert de liefde. De 

jongeling zag volgens de tekst echter de hele struik in weerspiegeling. Dan pas zag hij het 

knopje. Dit maakt Lewis’ idee iets minder sterk. Hoe het ook zij echter, het ‘zien’ is in de 

Roman de la Rose uiterst belangrijk. Zie hierover Conklin Akbari (2004) pp. 45-113. 
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levensdoel had hij meer, dan het rozenknopje te kussen en te plukken. Hij 

beloofde Amor hem voor altijd en in volkomen overgave te dienen, zoals een 

vazal zijn heer, en liet hem zijn hart sluiten.28 Hij zwoer dus vazallitische trouw 

aan de Liefdesgod, niet aan zijn object van liefde.  

Wat volgt, kan vergeleken worden met de Ars Amatoria, nu niet met 

Ovidius, maar met Amor als grote leermeester. In Amors Ars Amatoria staat 

de minnepijn ten gevolge van de onvervulde liefde in hoge mate voorop. Deze 

kwellingen moesten zelfs opgezocht en gedragen worden met ridderlijke 

standvastigheid en waardigheid. Verlichting werd geboden door 

personificaties als Zachte Blik, Lieflijk Woord (Dous Parlers), Vrouwe Hoop 

(Esperance) en Zachte Gedachte (Dous Pensers): de hoop en de gedachte dat Amor 

de minnaar uit zijn lijden zou verlossen door te zorgen voor consumptie van 

de liefde.29  

Geleden werd er inderdaad: Goed Onthaal (Bel Acuel) verschafte de 

jongeling toegang tot het knopje, maar het bleek bewaakt en omringd door 

Gevaar (Dangier), Kuisheid (Chasteé), Schaamte (Honte) en Afgunst (Jalousie).Toen de 

jongeling een kusje van het rozenknopje stal, aarzelde Kwade Tong (Malebouche) 

geen moment en stelde meteen Afgunst op de hoogte. Deze nam daarop Goed 

Onthaal gevangen en bouwde een burcht om het knopje, de arme aanbidder in 

volkomen ontreddering en de lezer in verwarring achterlatend.30 Dit is 

namelijk waar het verhaal van Guillaume eindigt. 

 Of Guillaume dit einde bewust zo bedoeld had, is onderwerp van 

voortdurende discussie. Gezien de hoofse deugdzaamheid die een 

onbereikbare liefde - in het theoretische ideaal - bij de minnaar moet doen 

opbloeien, is daar iets voor te zeggen. Aan de andere kant, alleen al door de 

erotiserende bewoordingen waarin Guillaume het rozenknopje en haar 

promiscuïteit beschreef, lijkt hij ondubbelzinnig te verwijzen naar een 

beoogde vervulling van de liefde, gesymboliseerd door het plukken van het 

knopje.31 Bovendien, anders dan in het hoofse liefdessysteem, was het aan de 

Liefdesgod dat de verliefde jongeling vazallitische onderwerping zwoer, niet aan 

het rozenknopje. De seksuele onaantastbaarheid van deze laatste is daarmee 

                                                 
28  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 1285-2043, pp. 74-90. 
29  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 2043-2919, pp. 90-112. 
30  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 2920-4058, pp. 112-139. 
31  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 1655-1670, pp. 82-83. 
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dan ook geen voorwaarde voor de vorming van ridderlijke deugdzaamheid in 

de jongeling. Hoe het ook moge zijn, of Guillaume nu wel of niet een vervolg 

aan zijn verhaal had willen hebben, Jean koos ervoor dit te schrijven en daarin 

wordt de roos toch echt geplukt. 

 

Jean de Meun en zijn verzen 

 

Over Jean de Meun is aanzienlijk meer bekend dan over Guillaume de Lorris. 

Hij was geboren in Meung-sur-Loire en studeerde in Parijs, alwaar hij woonde 

op de Rive Gauche, in de Rue Saint-Jacques.32 Behalve dat hij een substantiële 

bijdrage leverde aan de Roman de la Rose, vertaalde hij ook werk, zoals De re 

militari van Vegetius, de briefwisseling tussen Abelard en Héloïse en De 

consolatione Philosophiae van Boëthius.33  

Jeans aandeel aan de Roman de la Rose is een waar encyclopedisch 

bouwwerk, vergelijkbaar met een summa of een gotische kathedraal. Enerzijds 

is, evenals bij Guillaume, Ovidius’ Ars Amatoria het uitgangspunt, anderzijds 

sluit Jean aan bij het rationele discours van Boëthius in zijn De consolatione 

Philosophiae, waarbij de personificatie van de rede de plaats inneemt van 

Filosofie en ademt zijn hele deel een spanning tussen lichaam, hart en liefde 

enerzijds en ratio, kennis en wetenschap anderzijds.34 Daarnaast wordt een 

belangrijke rol ingenomen door Natura uit Alanus van Rijssels De planctu 

Naturae.35 Zij staat eigenlijk precies op de as van het spanningsveld in Jeans 

dynamische mengsel van discours en narratie.  

Zoals dat past bij het caleidoscopische karakter van de geleerde 

middeleeuwse geest en derhalve past in de universaliserende traditie, 

verwerkte Jean daarbij - schijnbaar associatief - alle mogelijke actuele zaken en 

kwesties, actuele opvattingen over de kerk, de maatschappij en de stand van 

kennis op het gebied van wetenschap, zoals de Arabische filosofie, de 

                                                 
32  Zie voor de biografische details over beide auteurs König (1992) pp. 8-11, ed. Van Altena 

(1991) pp. 7-16, Ott (1980) pp. 13-18. 
33  Zie voor een overzicht Arden (1993) pp. 33-60. 
34  Zie hierover Huot (2010) pp. 10-30. 
35  Velen hebben verbanden gelegd tussen Alanus van Rijssel en Jean de Meun. Zie hierover 

bijvoorbeeld Langlois (1891), Poirion (1980) pp. 135-151, Ochsenbein (1975) p. 115, 

Fleming (1969 en 1992) en Kelly (2006) pp. 3-20. 
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theologie en de mythologie. Aan de orde komt bijvoorbeeld de kwestie van de 

vrije wil, een aandachtspunt bij Augustinus, Fulgentius en bij veel van de 

twaalfde-eeuwse geleerden, maar door Thomasin - waarschijnlijk bewust - 

buiten beschouwing gelaten. Ook verbanden tussen de kosmos en het 

menselijke handelen die, zoals hiervoor naar voren gekomen, bij onder andere 

de Stoïcijnen, bij Boëthius, Martianus Capella, Notker Labeo, Bernardus 

Silvestris, Alanus van Rijssel en Herrad van Landsberg, de gemoederen steeds 

weer bezighielden, vonden een plaats in zijn werk. Het geheel is, traditioneel, 

ingebed in voorbeelden uit de Bijbel, de mythologie en de wereldgeschiedenis.  

Kortom, zowel Guillaume als Jean vormden met hun ‘seculiere’ 

cultivering van het van oorsprong clericale wetenschappelijke bouwwerk een 

logische voortzetting van het voorgaande. Van Jean met zijn caleidoscopische 

verwerking van de stand van wetenschap kan daarenboven gezegd worden dat 

hij een encyclopedist was. Hij was minder poëtisch en hield zich minder dan 

Guillaume bij zijn puur hoofse en louter traditioneel verhalende en 

allegoriserende leest en haakte daarmee nauw aan bij zijn universaliserende, 

didactische, maar ook problematiserende voorgangers. Een compilator was 

Jean ook. Zijn tekst is voor een groot deel een mozaïek van verwijzingen en 

citaten.36  

 

Het tekstdeel van Jean begint, wat betreft de verhaallijn, waar Guillaume was 

geëindigd: bij de door zijn onbereikbare liefde gekwelde minnaar. Die was nu 

omringd door kwaadaardigheid, maar alles wat eerder goed was, kwam de 

minnaar nu ook slecht voor. Hij verwenste de personificaties van de vrolijke 

eigenschappen en hun betrekkelijkheid, sprak verbitterd over de 

vergankelijkheid van de jeugd en bovenal weet hij zijn ellende aan de 

Liefdesgod. Hij was van zijn verstand beroofd en vervolgens gekwetst en 

wanhopig. Had hij maar gehandeld zoals de Rede (Raison) dat ingaf. Toen de 

minnaar zich echter vervolgens realiseerde dat hij zich ten volle en voor 

eeuwig aan de liefde had overgegeven en hij besefte dat de liefde geen fouten 

                                                 
36  Voor de literaire bronnen van Jean de Meun zie Langlois (1890), Ott (1980) pp. 115-123 en 

de bibliografie van Arden (1993). Voor de bibliotheek van Jean de Meun zie ed. Van Altena 

(1991) pp. 14-16. Voor Jean de Meun en de antieke literatuur zie Fleming (1992) pp. 81-

100.  
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kán maken, gaf hem dat zijn vertrouwen in Amor terug.37 De beeldschone 

Rede deed daarop nog een stevige poging de jongeling tot ontrouw aan de 

Liefdesgod te bewegen, door het hoofd boven het hart te verkiezen. Ze hekelde 

de dubbelzinnigheid van de liefde en de eed die de jongeling zwoer aan de 

liefde. Ze deed in de meest prozaïsche termen zaken als de liefde tussen man 

en vrouw, de geslachtsdaad, rijkdom, vriendschap en voorspoed af als leeg en 

uiterst bedrieglijk. Dit alles bedde ze in een keur aan voorbeelden uit de 

geschiedenis en de mythologie in. Het onhoofse gedrag en taalgebruik van 

Rede sterkte de jongeling echter juist in zijn trouwe overgave aan de 

Liefdesgod.38  

 Het was Vriend (Amis), die veel van liefdesleed wist, die de jongeling 

wist te troosten en hem ervan probeerde te overtuigen dat hij de ondeugden 

moest misleiden, Afgunst moest zien te verslaan en zijn rozenknopje moest 

bevrijden. Daarnaast las hij hem lang de les over hoe men met vrouwen om 

dient te gaan. Net als Rede omkleedde ook Vriend zijn betoog met een veelheid 

aan vergelijkingsmateriaal uit de Bijbel en uit de (klassieke) literatuur.39 De 

Liefdesgod verscheen en concludeerde dat de verliefde jongeling hem ondanks 

al zijn lijden en twijfel uiteindelijk toch trouw was gebleven. Daarom wilde hij 

de verliefde jongeling helpen en liet een brief uitgaan naar zijn baronnen met 

het verzoek naar zijn parlement te komen. Iedereen gaf gehoor aan zijn 

oproep. Zo verscheen een keur aan denkbare deugden onder wie Vrouwe 

Ledigheid (Oiseuse), Mond Dicht (Bien Celer), Stoutmoedigheid (Hardement), 

Standvastigheid (Seürté), Genot (Deliz), Gezelschap (Compaignie), Hoffelijkheid 

(Cortiosie), Schoonheid (Biauté), Geduld (Pacience), Nederigheid (Humilité), 

Blijmoedigheid (Joliveté), Mededogen (Pitié), Rijkdom (Richece), Jeugd (Joinece), 

Rondborstigheid (Franchise) en Adelheid (Noblece de Ceur). Zelfs Gedwongen Celibaat 

(Abstinence Contrainte) en Valse Schijn (Faus Semblant), zonder wie Gedwongen 

Celibaat niet bestaan kan, waren gekomen, hoewel zij niet waren uitgenodigd.40  

  In de verzen die volgen, legde de auteur zijn personages een stortvloed 

aan lessen over de liefde in de mond. De liefde wordt daarbij dan weer 

negatief, dan weer positief benaderd. Ook staan hun monologen en dialogen 

                                                 
37  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 4059-4190, pp. 141-144. 
38  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 4225-7230, pp. 145-202. 
39  Jean de Meun, Roman de la Rose, vanaf vs. 7231, p. 202. 
40  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 10.439-10.493, pp. 293-294. 
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bol van kritiek op de maatschappij, de clerus en op vrouwen. Hierop wist de 

minnaar Goed Onthaal echter nog steeds niet te bevrijden en de roos niet te 

plukken en riep de hulp in van de baronnen van Amor.41  

Een heuse psychomachia brak vervolgens los. Rondborstigheid bond met een 

schild en een lange lans de strijd aan met Gevaar die gewapend was met een 

knots uit het weigeringswoud en een schild van arrogantiehuid. Helaas raakte 

Rondborstigheid in nood en moest Mededogen haar te hulp schieten. Zij stortte 

haar tranen uit over Gevaar, wat hem ernstig verzwakte. Toen echter verscheen 

Schaamte, die Mededogen met een zwaard bijna dood sloeg. Daarop kwam Genot 

tevoorschijn, die een zwaard had van het goede leven en een schild van 

welzijn met een rand van blijdschap. Toen hij in het nauw gedreven was door 

Schaamte werd hij op het nippertje gered door Mond Dicht, die een geluidloos 

zwaard en een schild van verlaten hei bij zich droeg. Hij sloeg Schaamte tegen 

de vlakte. De volgende die ten tonele verscheen was Vrees (Peor) met een 

schild vol kwellingen en smart. Zij begon in te hakken op Mond Dicht. 

Stoutmoedigheid bond vervolgens de strijd aan met Vrees. Hij had een onstuimig 

zwaard en zijn schild droeg de naam Doodsverachting. Ondanks dat wist 

Vrees hem te overmeesteren. Ook de laatste baron van de Liefdesgod die het 

strijdtoneel betrad, Standvastigheid met een sterk zwaard van ongerustheid-is-

niets-waard en een schild van sluit-een-vredesband met een rand van 

eensgezindheid, dolf het onderspit tegen Vrees.42 Amor liet hierop de hulp van 

zijn moeder Venus inroepen. Venus bezat een vliegende wagen die getrokken 

werd door duiven en die bezet was met goud, sterren en parels. Ze stapte in, 

op weg naar haar zoon, om Kuisheid te bestrijden. Samen met de baronnen 

voerden Amor en zijn moeder een verhitte strijd om de liefde tussen mannen 

en vrouwen te redden. Dit ten koste van Kuisheid, die nu, in tegenstelling tot in 

de versies van de Psychomachia van Prudentius en Herrad, aan de ondeugdzame 

kant stond tegenover Amor en zijn moeder aan de deugdzame.43  

Amor en zijn moeder en zijn baronnen zwoeren een eed op de boog en 

de pijlen van Amor en Vrouwe Natuur wist het leger nog te sterken in zijn 

missie. Zij hield zich, net als in de De Planctu Naturae van Alanus van Rijssel, 

namens God bezig met het voortbestaan van de soorten op aarde en ook nu 

                                                 
41  Jean de Meun, Roman de la Rose, vanaf vs. 10.494, p. 294. 
42  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 15.304-15.629, pp. 414-422. 
43  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 15.630-15.890, pp. 422-428. 
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deed ze haar beklag.44 Ditmaal niet over de onnatuurlijke seksuele handelingen 

waaraan de mens zich te buiten ging tengevolge van de afvalligheid van 

Venus, maar omdat men zich onthield van voortplanting. Haar verhaal is 

ingebed in lange verhandelingen over onder meer de relatie tussen de mens en 

de kosmos en over de vrije wil. Net als in de De Planctu riep Vrouwe Natuur 

Genius te hulp. Waar in de De Planctu Genius een priestergewaad aantrok en 

Venus excommuniceerde en met haar alle ondeugdzame mensen, spoedde hij 

zich in de Roman de la Rose naar de Liefdesgod en zijn troepen. Het was Amor 

die hem een kazuifel aantrok en hem een lange preek liet houden, vol 

verwijzingen naar antieke literatuur, waarin hij de standpunten van Vrouwe 

Natuur uiteenzette en iedereen excommuniceerde die zich niet aan haar wetten 

hield. Ieder die gehoorzaamde zou naar het paradijs gaan: de tuin met het 

Lam, waar dieren niet geslacht worden en waar de zon altijd schijnt. De tuin 

van Heer Vermaak was maar schijn vergeleken met de eeuwige waarheid van 

het paradijs. De vijver van Narcissus was troebel vergeleken met het 

levenswater van de fontein in het paradijs. Wie Vrouwe Natuur gehoorzaamde, 

zou het eeuwige leven verkrijgen en mocht drinken uit de fontein.45 Het leger 

voelde zich geroerd en bevestigd in zijn streven. Vol hernieuwd fanatisme 

bestormde het andermaal de burcht.46 Door toedoen van Venus ging de 

burcht uiteindelijk in vlammen op en herwon Amor zijn heerschappij.47 Zo 

kreeg Vergilius wederom gelijk:  

 

Virgile neïs le conferme / Par sentence cortoise et ferme; Quant Bucolique 

cercherés. ‘Amors vaint tout’ i trouverés, ‘Et nous la devons recevoir.’48  

 

Het is moeilijk het relaas over het zich verschaffen van toegang tot de burcht 

door de jongeling en het plukken van de roos niet seksueel op te vatten. Na 

                                                 
44  Een dergelijke klacht uitte Eros tegen zijn moeder in het epithalamium van de hand van 

Ennodius (473/74-521). Hij wees daarbij het christendom aan als schuldig aan de koude 

maagdelijkheid die de wereld in haar greep had: Ennodius, Carmina, I, iv, vs. 1-52, pp. 507-

539. Zie hoofdstuk II.1 noot 11. 
45  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 15.891-20.701, pp. 428-546 en Alanus van Rijssel, De 

Planctu Naturae, pp. 806-879. Zie over deze laatste ook § III.2.1. 
46  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 20.702-21.250, pp. 546-560. 
47  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 21.251-21.328, pp. 560-562. 
48  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 21.329-21.333, pp. 562-563. 
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een vergelijking van zijn situatie met die van Pygmalion en zijn beeld gaat het 

verhaal over op een bekoorlijk standbeeld - met schietgat en gespreide 

relieken - dat precies in het midden van de toren op twee pilaren rustte. De 

jongeling knielde tussen de pilaren neer en schoof het gordijn opzij om de 

relieken te kunnen bekijken. Na een heel aantal in sterk erotiserende 

bewoordingen beschreven pogingen wist de jongeling met zijn stijve 

herdersstaf het schietgat binnen te stoten. Zijn bedelzak van naadloze huid, 

met daarin zijn twee hamers die hij van Natura had ontvangen, bleven helaas 

buiten bungelen. Hij merkte daarbij op dat de doorgang zo nauw was, dat het 

hem waarschijnlijk leek dat hij de eerste was die er ooit in doordrong.49  

De jongeling plukte de roos, wreef haar en besprenkelde haar met wat 

zaadjes. Hij spreidde alle blaadjes teneinde het knopje in het hart te raken. Hij 

mengde daar zijn zaad met het hare en deed het knopje zo zwellen. De 

jongeling was vol vreugde over zijn overwinning en dankte de Liefdesgod en 

zijn moeder hiervoor. Hij bad God dat met de hulp van Venus en Amor alle 

minnaars zullen overwinnen. Toen ontwaakte de ik-figuur en eindigt de Roman 

de la Rose.50  

 

Publiek 

 

Alleen al uit de grote aantallen exemplaren, varianten en vertalingen van de 

Roman de la Rose die er in omloop geweest moeten zijn, kan afgeleid worden 

dat de Roman een veel breder publiek gehad moet hebben dan alleen dat aan 

de hoven. Het tekstdeel van Guillaume, de gesloten tuin, de aard van 

personificaties, zijn zoektocht naar geluk, liefde en harmonie en vooral zijn 

vazallitische verhouding met Amor, hebben onmiskenbaar sterk hoofse 

trekken.51 De tekst van Jean moet geplaatst worden in de in het voorgaande 

hoofdstuk behandelde explosieve groei van scholing en kennisverspreiding, 

niet alleen een verspreiding van kennis van de clericale wereld naar het hof, 

maar met name ook naar stedelijke milieus. Jean hoort in deze context en 

                                                 
49  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 21.248-21.672, pp. 560-571. Natura schonk in de De 

Planctu Naturae dergelijke hamertjes aan Venus. Alanus van Rijssel, De Planctu Naturae, proza 

8, vs. 235, ed. Häring (1978). Zie ook hoofdstuk III.1 noot 45. 
50  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 20.813-21.781, pp. 549-573.  
51  Zie hierover Ott (1980) en König (1992) p. 10. 
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hoort bij Parijs, zo ook zijn verzen. De Roman als geheel, en de varianten 

daarop, moeten gelezen zijn in clericale en in hoofse kringen en door leden 

van de stedelijke gegoede klasse.52  

 

Interpretatie 

 

De vraag welke (verborgen) boodschap(pen) de Roman de la Rose in zich draagt 

en van welk signatuur de tekst überhaupt is, is onderwerp van debat.53 Is de 

tekst profaan, religieus of een combinatie van beide? Zoals hiervoor vermoed 

bij de anonieme auteur van de Clef d’Amors kan bij Jean, die in Parijs 

studeerde, met vrij grote zekerheid gesteld worden dat hij een clericus was, 

hoogstwaarschijnlijk met een gelofte van kuisheid.54 Alleen al dit, in 

                                                 
52  Huot (1993) leidde op pp. 10-14 aan de verschillende variaties van de Roman af dat er een 

divers publiek moet zijn geweest. In sommige varianten is bijvoorbeeld een deel van de 

obscene taal weg gecensureerd, terwijl in andere varianten de erotische passages nog wat 

zijn uitgebreid. De mogelijke interpretaties variëren dientengevolge eveneens. Dergelijke 

revisies maken voor de interpretatie en uitbeelding van de Liefdesgod geen verschil. Hij 

hoefde noch gekuist of anderszins moreel verbeterd noch was er een mogelijkheid hem 

(verder) te erotiseren. Aan een paradoxaal figuur als Schone Schijn daarentegen is al sinds het 

ontstaan van de Roman de la Rose gesleuteld. Zie hierover bijvoorbeeld Stinson (2012).      
53  Zie voor een gedetailleerder overzicht van de stand van wetenschap op het gebied van 

interpretatie Arden (1993) pp. xviii - xxvii. Op pp. 61-264 bevindt zich een vrijwel 

complete bibliografie van het twintigste-eeuwse onderzoek. Zie ook Huot (2010) pp. 1-9, 

Brownlee en Huot (1992) pp. 1-18 en Ott (1980) pp. 1-12 en voor de negentiende-eeuwse 

literatuur pp. 46-88. 
54  De auteursportretten in de oudste geïllustreerde handschriften, die waarschijnlijk op hun 

beurt teruggaan op portretten uit de tijd van Jean de Meun, tonen hem overigens steeds 

met tonsuur dan wel in habijt. Zie bijvoorbeeld Parijs, BNF ms. fr. 1569 fol. 28r en fol. 68r; 

ms. Oxford, Bodleian Library Selden Supra 28v. en Parijs BNF ms. fr. 9345 fol. 13v op de 

Roman de la Rose Digital Library: http://romandelarose.org. Hier is ook te zien dat ook 

Guillaume de Lorris, indien hij geïdentificeerd kan worden met de ik-figuur die de droom 

had, vaak met tonsuur is afgebeeld. Men ging er dus vanuit (of men wist) dat ook hij een 

wijding had. Getuige fol. r in Parijs BNF ms. fr. 1569 wist men of ging men er ook vanuit 

dat hij aan een universiteit verbonden was. Hij is er afgebeeld, met tonsuur en in habijt, 

terwijl hij achter een lessenaar staat en (waarschijnlijk) een lezing geeft voor een groep 

mensen. Daarnaast zien we dezelfde figuur, nu dan in bed in de rol van de ik-figuur, met 

tonsuur. Een mooi voorbeeld hiervan is ms. Oxford Bodleian Library Selden Supra 51 fol. 

1 r.  
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combinatie met zijn sterk erotiserende verzen en met name de strijd, die hij op 

aandringen van Vrouwe Natuur die de natuurlijkheid van seksualiteit 

benadrukte, liet voeren tegen de Kuisheid, is koren op de molen van het debat.  

Moet de tekst in zijn geheel gezien worden als een seculiere 

verhandeling waarin Jean de strijd aanbindt met het celibaat (en bestaat er wel 

zoiets als een puur seculiere verhandeling in de dertiende eeuw?) of draagt de 

tekst een diepe religieuze betekenis in zich? Of de auteurs -met name Jean, die 

zijn personificaties wel heel veel tegenstrijdigheden in de mond legt- hun eigen 

mening verkondigden, blijft eveneens een vraag.55 Daar komt bij: als de 

meningen van de auteurs door enige personificatie vertegenwoordigd worden, 

welke personificatie heeft er volgens hen dan gelijk? Een andere belangrijke 

kwestie is de vraag of het paradoxale karakter van Jeans tekst - men denke 

bijvoorbeeld aan Genius die door de antieke Liefdesgod getransformeerd wordt 

tot een christelijke bisschop - door zijn publiek zonder meer als een voor de 

hand liggende en zinnige overdrachtelijkheid werd opgevat. De kwestie van 

betekenis van de Roman wordt nog gecompliceerd door het gedeelde 

auteurschap van de tekst. Moet de tekst beschouwd worden als een eenheid of 

niet?  

 

Er wordt in dit onderzoek noch stelling genomen voor een scherpe scheiding 

tussen het deel van Guillaume en dat van Jean, noch voor de Roman als een 

naadloos geheel. Het deel van Guillaume is onafhankelijk geschreven van dat 

van Jean en is ook onafhankelijk daarvan gelezen. Toch heeft Jean uiteindelijk 

ook zijn bijdrage geleverd. Of hij nu het tekstdeel van Guillaume heeft willen 

herschrijven of heeft willen afschrijven,56 hij deed uiteindelijk beide en 

Guillaume was daarbij zijn hoofdbron. Het eindresultaat is nadrukkelijk het 

product van beiden.  

Het werk wordt in dit onderzoek in grote lijnen opgevat als seculier. 
                                                 

55  Velen hebben geprobeerd één van de personificaties aan te wijzen als drager van de 

boodschap van de Roman de la Rose. Zo zijn sleutelrollen aangewezen aan Vriend, Faux 

Semblant, Rede, Natura en Genius. Ook zou de boodschap verborgen zijn in de vijver van 

Narcissus (Hult (1987), Conklin Akbari (2004), Poirion (1974, 1980, 1992)), in de twee 

kristallen in de vijver (Lewis (1974) of in de ogen van de jongeling (Fleming (1969 en 

1984)). 
56  Vgl. bijvoorbeeld Fleming (1969, 1984 en 1992) en Gunn (1951) enerzijds en Lewis (1972) 

anderzijds. 
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Met name het deel van Guillaume heeft nu eenmaal de hoofse cultuur en 

liefde tot onderwerp. Echter, dat een middeleeuwse auteur geheel seculier 

over deze onderwerpen zou kunnen denken, dus geheel los van God en 

heilsgeschiedenis, is een onvruchtbaar uitgangspunt. Een interpretatie van de 

Roman de la Rose langs Augustinische, theologische lijnen, zoals voorgesteld 

door Fleming, Robertson en Tuve, waarbij de avonturen van de jongeman als 

de zondeval en Amor als rechterhand van de duivel geïnterpreteerd worden, 

wordt in dit onderzoek evenmin gevolgd.57 De gevaren die de vrouwelijke 

verleiding met zich meebrengt zijn evident in het werk en het rozenknopje 

zou inderdaad zeer zeker het vrouwelijk geslachtsdeel kunnen symboliseren, 

maar noch Guillaume, noch Jean lijkt seksualiteit op enig moment als zondig 

te beschouwen. Augustinus lijkt bovendien, in de veelheid aan betrokken 

kennis en inzichten, niet bepaald dominant. Een diepere laag achter de 

allegorische vertelling van beide auteurs ligt evenwel voor de hand.58 Deze 

wordt in dit onderzoek beschouwd als hybride: noch geheel christelijk, noch 

geheel niet-christelijk op te vatten. De diversiteit van het publiek bovendien, 

in combinatie met het feit dat de Roman in verschillende versies bestaat, moet 

een even zo grote diversiteit aan interpretaties hebben opgeleverd.59 

 

 

                                                 
57  Robertson (1951 en 1962), Fleming (1969), Tuve (1966). 
58  Een representatieve poging tot interpretatie van de verzen van de Lorris is bijvoorbeeld te 

vinden in Lewis (1972) (die ook op uitputtende en overtuigende wijze aantoonde dat de 

allegorie serieus genomen moet worden. De vertelling moet niet opgevat worden als een 

realistisch aandoende droomwereld, maar juist als een alledaagse werkelijkheid, gehuld in 

allegorieën). Aan het tekstdeel van de Meun daarentegen hechtte hij weinig waarde en hij 

lijkt het te hebben ervaren als een omgevallen boekenkast. Zo schreef hij op p. 151: ‘It was 

the misfortune of Jean de Meun to have read and remembered everything: and nothing 

could be kept out of his poem.’ Gunn (1951) heeft beargumenteerd dat het tekstdeel van 

de Meun wel degelijk een uniform geheel vormt en ook hoort bij het deel van de Lorris. Na 

deze publicatie is de literatuur milder over de Meun. Ott (1980) is een belangrijke 

vertegenwoordiger van de seculier-maatschappelijke benadering van de Roman de la Rose. 

Een mystieke, maar niet noodzakelijkerwijs christelijke, interpretatie is bijvoorbeeld 

gegeven door Kamenetz (1980). 
59  Zie noot 51. 



 De Roman de la Rose 245 
 

 

§ III.2.2 De geïllustreerde handschriften 

 

De meeste van de ruim 320 (fragmenten van) handschriften van de Roman de 

la Rose die bewaard zijn gebleven, zijn in 1910 door Ernest Langlois 

beschreven en geclassificeerd in zijn Les Manuscrits du Roman de la Rose: 

Description et Classement. Het overgrote deel van de handschriften dateert uit de 

veertiende en vijftiende eeuw. Dertiende-eeuwse handschriften, evenals 

zestiende- en zeventiende-eeuwse handschriften en drukken, zijn zeldzamer. 

De meeste van de handschriften zijn in meer of mindere mate geïllustreerd. 

Alfred Kuhn beschreef en analyseerde in 1911 de toen bekende geïllustreerde 

exemplaren en reconstrueerde de stemmata van de beeldcycli.60 Na Kuhn is er 

geen overkoepelend onderzoek naar het beeldmateriaal in deze handschriften, 

waarbij dit materiaal in een Roman de la Rose-beeldtraditie is geplaatst, meer 

geweest. Afbeeldingen in individuele manuscripten zijn geanalyseerd en 

beeldmateriaal uit verschillende manuscripten is vanuit verschillende 

invalshoeken geïnterpreteerd.61 Een onderzoek dat zowel de afbeeldingen in 

de context van de manuscripten waarin ze zich bevinden als in de 

iconografische traditie van de passage waar ze bij staan plaatst, bestaat niet en 

hierdoor blijft ieder onderzoek naar beeldmateriaal bij de Roman de la Rose 

steeds selectief van karakter. Dit geldt ook voor het voorliggende onderzoek.  

Uit de periode van vóór 1270, de periode waarin het tekstdeel van 

Guillaume zelfstandig bestond en de roos dus nog niet geplukt was, zijn geen 

handschriften bewaard gebleven. Ook is er geen handschrift meer over dat 

direct aan Jean of Guillaume of direct aan hun omgevingen gekoppeld kan 

worden. Dit gegeven schept een kloof tussen de afbeeldingencycli in de 

                                                 
60  Deze gegevens zijn ontleend aan http://romandelarose.org/#corpus op 20 mei 2011. Daar 

zijn thans (mei 2011) 130 manuscripten van de Roman de la Rose digitaal in te zien op 

http://romandelarose.org . Dit aantal zal waarschijnlijk in de komende jaren nog stijgen. 
61  Zoals bijvoorbeeld König (1992), Walters (1992) pp. 167-200 en Walters (2006) pp. 207-

270, Huot (1993) pp. 273-322, Weyer (2006) pp. 117-140, Ost (2006) pp. 141-182 en 

González Doreste (2006) pp. 183-206 die al dan niet vanuit een zekere invalshoek 

specifieke cycli belichtten en zoals Tuve (1966), Fleming (1969) en Meuwese (2006) pp. 93-

116 die vanuit een specifieke invalshoek werken en bijvoorbeeld McMunn (1999) pp. 165-

193 vanwege een iconografisch motief een selectie van afbeeldingen uit meerdere 

handschriften analyseerden. 
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manuscripten en de auteurs van de Roman. De tekst was waarschijnlijk 

oorspronkelijk niet gerubriceerd. In de marges van ms. lat. Qu 65 in de 

Universitätsbibliothek in Frankfurt, één van de oudste bewaard gebleven 

manuscripten, zijn korte karakteriseringen van de inhoud van de kolommen 

gegeven. Dit voorbeeld is niet gevolgd en verscheidene handschriften zijn 

direct in rubrieken ingedeeld. De oudste miniaturen hangen dan ook sterk 

samen met deze rubrieken. De rubrieken zijn steeds weer door kopiisten 

overgenomen en dragen daarom bij aan het inzicht in de stemmata van de 

manuscripten en daarmee in die van hun afbeeldingencycli.62 Kuhn heeft zijn 

stemmata echter vooral op de openingsminiaturen gebaseerd. Zoals Kuhn op 

basis van deze miniaturen al concludeerde en zoals nu door de hoge mate van 

toegankelijkheid tot het materiaal, door de ‘Roman de la Rose Digital Library’,63 

eenvoudig vast te stellen is, zijn de beeldcycli (vooral in het deel van 

Guillaume) in alle handschriften enerzijds sterk aan elkaar verwant, maar 

anderzijds onderling te verschillend om terug te grijpen op één of slechts 

enkele prototypen.  

 

De vroegste manuscripten en illustraties van de Roman de la Rose 

 

Ms. Parijs, BNF, ms. fr. 12786 dateert uit het laatste decennium van de 

dertiende eeuw en is het oudst bekende verzamelhandschrift met daarin de 

Roman en geeft als enige van de overgebleven handschriften alleen de tekst 

van Guillaume. Er zijn ruimten overgelaten voor 51 miniaturen die nooit zijn 

uitgevoerd.64 Ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1573 is ongeïllustreerd - zonder 

vrijgelaten ruimte voor eventuele illustraties - en dateert eveneens uit het einde 

van de dertiende eeuw. Dit manuscript wisselt tussen de tekstdelen van 

Guillaume en Jean van kopiist.65  

Dat er bij de Roman al heel vroeg illustraties geweest moeten zijn, 

wellicht al terwijl Jean nog aan zijn verzen werkte, zou afgeleid kunnen 

worden uit de plaats in de tekst waar in verschillende handschriften de 

afbeeldingencycli eindigen. Ms. Parijs, BNF, ms. fr. 378 (eind dertiende 

                                                 
62  König (1992) p. 15. 
63  Zie noot 60. 
64  Langlois (1910) pp. 49-50. 
65  Langlois (1910) pp. 29-32. 
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eeuw66) bijvoorbeeld, bevat 27 miniaturen bij de tekst van Guillaume, terwijl 

bij de tekst van Jean alleen een auteursportret geplaatst is en geen enkele 

illustratie. In ms. lat. Qu 65 in de Universitätsbibliothek in Frankfurt en in ms. 

Parijs, BNF, mss. fr. 1569 en 2438967 doet zich hetzelfde voor. In ms. 

Hamilton 557 in de Staatsbibliothek in Berlijn68 wordt vers 10565 aangegeven 

als het eerste vers van Jean en de beeldcyclus eindigt wederom met zijn 

auteursportret. De beeldcycli in mss. fr. 155969 en fr. 1561 in de Parijse 

Bibliothèque Nationale70 eindigen beide voordat de strijd om de bevrijding 

van de roos begint. Ook andere beeldcycli eindigen abrupt, midden in het 

verhaal van Jean.71 Er moet hier opgemerkt worden dat deze gegevens er niet 

noodzakelijkerwijs op hoeven te duiden dat er al op het moment dat Jean aan 

zijn verzen werkte, aangevangen was met het vervaardigen van de illustraties. 

Zaken als de kosten, de passages die essentieel bevonden werden voor het 

                                                 
66  Langlois (1910) p. 5.  
67  König (1992) p. 16. Langlois (1910) noemt het handschrift in Frankfurt niet. Parijs, BNF 

ms. fr. 1569 en ms. fr. 24389 behandelt hij resp. op pp. 25-26 en 38-39.  
68  König (1992) p. 16. Langlois noemt dit Berlijnse handschrift niet.  
69  Kuhn (1911) p. 12. Zie ook Langlois (1910) pp. 16-17. 
70  Langlois (1910) p. 19. 
71  König (1992) pp. 15-16. Zie ook Kuhn (1911). Kuhn deelde de decoratieprogramma’s van 

geïllustreerde handschriften op twee verschillende manieren in. Op pp. 64-74 

onderscheidde hij vier groepen op basis van kwantitatieve criteria: groep A bevat steeds 

slechts één miniatuur, groep B bevat, naast de openingsminatuur, alleen afbeeldingen bij 

het tekstdeel van de Lorris, groep C bevat in grote lijnen de afbeeldingen die ook 

voorkomen in groep A en B, aangevuld met enkele afbeeldingen bij het tekstdeel van de 

Meun en groep D tenslotte, omvat de cycli uit groep B en C en bouwt deze zowel bij het 

tekstdeel van de Lorris als bij het tekstdeel van de Meun in meer of mindere mate verder 

uit. Deze indeling is niet relevant voor het voorliggende onderzoek en er wordt hier dan 

ook niet verder op in gegaan. http://romandelarose.org vormt een onvolprezen aanvulling 

op het onderzoek van Kuhn. Zo kunnen de afbeeldingen uit de 130 gedigitaliseerde 

manuscripten bijvoorbeeld op verschillende manieren gesorteerd worden. Dan wordt in 

een oogopslag duidelijk dat de hoeveelheid afbeeldingen in alle manuscripten afneemt 

naarmate het verhaal vordert en dat er bij het tekstdeel van de Meun altijd minder 

afbeeldingen staan in verhouding tot de tekst en dat bij dit deel de keuzes van de 

afgebeelde themata gevarieerder zijn dan bij het tekstdeel van de Lorris. Naast deze 

indeling deelde Kuhn de handschriften ook in op basis van inhoudelijke criteria wat betreft 

de afbeeldingen. Deze indeling in zes groepen (groepen 1 t/m 6) wordt in het navolgende 

gevolgd.  
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verhaal en derhalve geïllustreerd dienden te worden en de grote hoeveelheid 

verzen van Jean de Meun in verhouding tot die van Guillaume de Lorris, 

kunnen alle verklaringen zijn voor bovengenoemde gegevens.  

 

Kuhns stemmata, zes in getal, zijn gebaseerd op een chronologische 

iconografische ontwikkeling in de openingsminiaturen. De manuscripten in 

elk van de zes groepen vertegenwoordigen een stadium in en een navolging 

van elk van deze ontwikkelingen. Er zal hier met name aandacht besteed 

worden aan de handschriften die het nauwste verbonden zijn met het eerste 

ontstaan van deze varianten van beeldcycli bij de Roman de la Rose. De indeling 

van de manuscripten door Kuhn vormt hierbij een leidraad.  

Te beginnen met groep 1: Kuhn wees daarin het genoemde ms. Parijs, 

BNF, ms. fr. 1559, dat 21 illustraties bevat, aan als oudste geïllustreerde 

handschrift van de Roman. De figuren hebben fijn getekende gezichtjes en hun 

krullen hangen in tressen neer. Het manuscript zou vervaardigd zijn in Noord-

Frankrijk in de laatste jaren van de dertiende eeuw.72 In dezelfde periode 

plaatste hij ms. Parijs, BNF, ms. fr. 378, dat 32 miniaturen bevat. De figuurtjes 

in deze miniaturen zijn gracieus en fijn getekend. De cyclus zou wellicht in 

Parijs ontstaan kunnen zijn. Ms. Parijs, BNF, Arsenal 521073 is van later datum 

en van mindere kwaliteit, maar zou eveneens in Parijs ontstaan kunnen zijn.74 

Ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1561 dateerde hij, net als Langlois, aan het begin van 

de veertiende eeuw en plaatste zijn ontstaan in Noord-Frankrijk.75 Dit 

manuscript bevat 23 afbeeldingen. In de Vaticaanse bibliotheek bevindt zich 

een dertiende-eeuws exemplaar van de Roman (ms. Urb. Lat. 376), dat met zijn 

93 miniaturen bij de tekstkolommen en een gehistorieerde initiaal een 

buitengewoon rijk geïllustreerd handschrift genoemd mag worden. Langlois 

en Kuhn wezen Noord-Frankrijk aan als het ontstaansgebied van dit 

manuscript. Noordelijk zijn de achtergronden van de miniaturen die veelal 

effen blauw en effen rood zijn, met daarop een zich herhalend patroon van 

steeds drie puntjes. Op het ontstaan van de decoratiecyclus in het uiterste 

Noorden van Frankrijk wijzen ook het spitse bladwerk dat uit de initialen 

                                                 
72  Kuhn (1911) p. 12. 
73  Langlois (1910) pp. 79-80. 
74  Langlois (1910) pp. 79-80. 
75  Langlois (1910) pp. 79-80. 
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groeit, de hoge en ranke architectuurelementen die boven de voorstellingen 

zijn weergegeven, de ronde krullen waarin de takken van de rozenstruik zich 

vormen en de cilindervormige plooival in de kleding van de figuren.76 In al 

deze manuscripten ligt de dichter in bed. Hij steunt met zijn hoofd op zijn 

hand. Achter hem staat de rozenstruik en aan het voeteneinde van het bed 

staat Gevaar. Dit kan niet door de tekst verklaard worden. Kuhn vat deze 

miniatuur daarom op als een samenvatting van de kern van de Roman. De 

lezer wordt meteen geconfronteerd met een droom (het bed), de minnaar, zijn 

doel en zijn aartsvijand. Kuhn noemde de compositie traditioneel. Het geheel 

doet denken aan een Geboorte met in bed de liggende Maria die inderdaad 

ook vrijwel altijd met het hoofd links in de voorstelling en de voeten rechts in 

de voorstelling ligt. De positie van Jozef is dan ingenomen door Gevaar en de 

pasgeboren Christus op de achtergrond ontbreekt. Voor hem in de plaats staat 

daar de rozenstruik die Kuhn door de sterke stilering, waardoor de takken aan 

weerszijden zich tot cirkels krullen, aan de boom van Jesse doet denken. In dit 

verband wijst Kuhn ook op het vroeg veertiende-eeuwse ms. fr. 1564 en het 

iets latere (1330-1370) ms. fr. 24390 in de Parijse Bibliothèque Nationale.  

Kort gezegd kan dan dus gesteld worden dat de vroegste groep 

handschriften Noord-Frans is en dat men, in ieder geval in de 

openingsminiatuur, niet zozeer de letter van de tekst volgde, maar een 

kernachtige karakterisering van de tekst gaf. Dit om de lezer in Kuhns 

woorden ‘sofort mit den Grundakkorden der Dichtung zu empfangen.’ De 

beeldtaal die hierbij gebruikt is, is traditioneel. Tot in de tweede helft van de 

veertiende eeuw was deze samenvattende manier van uitbeelden in de 

openingsminiatuur in zwang. Hiervan getuigt bijvoorbeeld ms. Parijs, BNF, 

ms. fr. 1567 (afb. 110).77  

 De tweede groep vond eveneens haar oorsprong in Noord-Frankrijk. 

De manuscripten in deze groep openen steeds met een afbeelding van de 

ommuurde tuin met daarop de afbeeldingen van ondeugden. Volgens Kuhn 

leidt het handschrift in Doornik (Bibliothèque Municipale ms. 101), door 

                                                 
76  De kopiist noemde zich bovendien aan het einde van de tekst Bertaud d’Achi, een dorp in 

de buurt van Beauvais. Zie Kuhn (1911) p. 12, Langlois (1889) pp. 284-286 en König (1992) 

p. 63. Zie voor een groot aantal afbeeldingen uit dit handschrift König (1992). 
77  Kuhn (1911) pp. 14-16.  
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Langlois gedateerd in 1330,78 deze groep in. Tot deze groep hoort voorts ms. 

Meaux, Bibliothèque Municipale, Médiathèque 52 (derde kwart veertiende 

eeuw).79 Daar is de muur laag weergegeven om zicht te bieden op de jongeling 

bij de vijver van Narcissus. Een drietal vijftiende-eeuwse manuscripten, 

waaronder ms. Parijs, BNF, ms. fr. 19137,80 waarin ook de festiviteiten in de 

tuin zichtbaar gemaakt zijn en ms. Egerton 1069 in de British Library te 

Londen,81 waarin Gevaar naar de tuin gemigreerd is en de jongeling bespiedt, 

maken deze groep compleet. Ook de manier van afbeelden in deze groep kan 

gezien worden als een karakterisering van het hoofdthema van de tekst.82 Dit 

zou wellicht de teneur van de voortdurende psychomachia die door het hele 

verhaal doorklinkt kunnen zijn.  

De derde groep bestaat uit een dertiental veertiende-eeuwse 

handschriften en wordt ingeleid door ms. Parijs, BNF, ms. fr. 24391 (Parijs 

eerste helft veertiende eeuw).83 De openingsminiatuur, tevens de enige 

miniatuur in dit manuscript, leunt zowel op groep 1 als op groep 2. De 

slapende dichter met Gevaar aan zijn voeten en de ommuurde tuin zijn hier 

naast elkaar afgebeeld. Bij de tuin is Vrouwe Ledigheid te zien die haar haren 

kamt. Vrouwe Ledigheid komt pas later in het verhaal ten tonele. Ze draagt 

volgens de tekst een kam in haar haar, maar een scène waarin ze haar haren 

kamt komt in de tekst niet voor. Toch wordt deze frequent afgebeeld in de 

manuscripten van de Roman de la Rose. Kuhn meende dat deze iconografie is 

afgeleid van de iconografie van Luxuria, zoals die bijvoorbeeld voorkomt op 

het westelijke roosvenster van de Notre-Dame. De overige 12 manuscripten 

in deze groep vertonen varianten op de combinatie van de ommuurde tuin 

met de dichter in bed. Zo is in sommige gevallen Gevaar verdwenen en 

verschijnt hij soms in plaats daarvan als wachter. In een aantal manuscripten 

zijn de twee afbeeldingen samengetrokken. Een voorbeeld is ms. Parijs, BNF, 

ms. fr. 80284 waar door het verdwijnen van de omlijsting die de twee 

                                                 
78  Langlois (1910) p. 173. 
79  Langlois (1910) p. 134.  
80  Langois (1910) p. 53. 
81  Langlois (1910) pp. 143-144. 
82  Kuhn (1911) pp. 16-18.  
83  Langlois (1910) pp. 60-61. 
84  Langlois (1910) pp. 9-10. 
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afbeeldingen zou moeten scheiden het bed tegen de muur van de tuin aan lijkt 

te stoten. Een ander voorbeeld van een dergelijke samentrekking is het vroeg 

veertiende-eeuwse ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1575, vervaardigd in Parijs.85 

Gevaar speelt daar twee rollen tegelijk. Hij staat daar aan het voeteneind van 

het bed, waarboven sierlijke krullen verwijzen naar de rozenstruik. 

Tegelijkertijd is hij de wachter van de tuin, want achter Gevaar bevindt zich 

een wachttoren. Binnen in de tuin is Vrouwe Ledigheid te zien. Ms. Reg. lat. 

1522 in de Vaticaanse bibliotheek, eveneens ontstaan in Parijs in de vroege 

veertiende eeuw, vertoont vrijwel hetzelfde ontwerp.86 Hier is Vrouwe Ledigheid 

echter weggelaten. Daarvoor in de plaats zijn wel de ondeugden afgebeeld die 

op hun beurt in Parijs, BNF, ms. fr. 1575 zijn weggelaten. Samenhangend met 

deze groep noemt Kuhn nog Parijs, BNF, Arsenal 3338.87 In dit manuscript 

wordt driekwart van de openingspagina ingenomen door een grote miniatuur, 

die horizontaal in tweeën gedeeld is. In het bovenste deel bevindt zich het bed 

met de slapende jongeling en daartegenaan de muur van de tuin waarin 

Ledigheid te zien is. Eronder is de tuinmuur nogmaals afgebeeld, met daarop de 

afbeeldingen van de ondeugden. Voor de muur staat Gevaar met zijn knots in 

de hand. Kuhn concludeerde uit groep 3 dat er in toenemende mate in Parijs 

manuscripten van de Roman werden geïllustreerd. In eerste instantie zouden 

hierbij de Noord-Franse voorbeelden zijn gevolgd, maar in de loop der tijd 

begon men te variëren met deze voorbeelden. Het samenvattende principe 

van de openingsminiaturen, waarbij de tekst niet letterlijk gevolgd is, is hierbij 

behouden gebleven.88  

 Groep 4 bestaat uit 32 handschriften. Daarnaast wees Kuhn nog twee 

handschriften aan die wat betreft de iconografie van de openingsminiatuur 

met deze groep samenhangen. Van groep 4 is het laat dertiende-eeuwse Dijon, 

Bibliothèque Municipale, ms. 526, met slechts één miniatuur, het oudste.89 

Deze groep sluit aan bij de beschouwingen die Kuhn deed ten aanzien van de 

eerste drie groepen. Deze groep borduurt in hoge mate voort op de Noord-

Franse inventies die naar voren kwamen in groep 1 en 2 en waaruit groep 3 

                                                 
85  Langlois (1910) pp. 33-34.  
86  Langlois (1910) pp. 181 en 1522, ook König (1992) p. 63. 
87  Langlois (1910) pp. 77-78. 
88  Kuhn (1911) pp. 18-22. 
89  Langlois (1910) pp. 125-126. 
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voortvloeide en getuigt ervan dat er in Parijs, rond het midden van de 

veertiende eeuw, massaal geïllustreerde manuscripten van de Roman de la Rose 

geproduceerd werden. Het samenvattend karakter van de openingsminiatuur 

is ook in deze groep behouden, maar ontwikkelt zich verder. Een voorbeeld is 

het in Parijs vervaardigde ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1558.90 Gevaar komt in de 

openingsminiatuur in dit handschrift niet voor en het bed van de jongeling 

wordt geflankeerd door twee torens waarop een architraaf rust, voorstellende 

een huis waarin het bed zich bevindt. Behalve dergelijke variaties en het feit 

dat Gevaar in deze groep uit de compositie verdwijnt en halverwege de 

veertiende eeuw de dichter in bed een natuurlijker houding aanneemt (en dus 

de traditionele Geboorte-compositie van deze scène verlaten wordt) en zijn 

slaapkamer en bed steeds luxueuzer worden, vertoont deze groep weinig 

inventies. De vernieuwingen en veranderingen die in deze groep naar voren 

komen, vinden hun oorsprong in het noorden van Frankrijk. De twee met 

deze groep samenhangende manuscripten plaatsen de slapende dichter in een 

tuin. De oudste daarvan is ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1576, vervaardigd rond 

1300.91 In de openingsminiatuur van dit manuscript ligt de ik-figuur in een 

rood met groen gestreepte tent in een sprookjesachtig bos, met lange dunne 

bomen met daarin grote hoeveelheden verhoudingsgewijs enorme vogels. De 

binnenkant van de tent, evenals de gouden achtergrond van het bos is geheel 

gevuld met decoratieve patronen.92  

 Een grote ontwikkeling voltrekt zich in Kuhns groep 5. Een belangrijke 

exponent van deze ontwikkeling is ms. Gg. 4.6 in de University Library in 

Cambridge (Noordoost Frankrijk, ca. 1330).93 In de openingsminiatuur in dit 

manuscript is de nogal krap opgezette bed-muurcombinatie uit groep 3 

uiteengetrokken. Daartussen is de jongeling afgebeeld. Hij is opgestaan en 

wandelt door de natuur in de richting van de muur. De openingsminiaturen in 

ms. Lyon, Palais des Arts 2394 en in ms. add. 3184095 in de British Library te 
                                                 

90  Langlois (1910) p. 16. 
91  Langlois (1910) p. 35: ‘Ce ms. est l’oeuvre d’un copiste de l’Est et contient de nombreuses 

particularités dialectiques qu’on attribue généralement à la Lorraine, bien qu’elles puissent 

être de la Bourgogne ou de la Franche-Comté.’ 
92  Kuhn (1911) pp. 22-28. 
93  Langlois (1910) p. 148. 
94  Langlois (1910) p.131. 
95  Langlois (1910) p. 146. 
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Londen, vervaardigd in Parijs, kunnen volgens Kuhn wellicht als 

schakelminiaturen aangewezen worden. In deze afbeeldingen is links de 

jongeling in bed afgebeeld en rechts de liefdestuin. De jongeling heft zijn 

handen in verbazing als hij de tuin ziet. In ms. 897 in de Bibliothèque 

Municipale in Arras (Parijs, veertiende eeuw)96 is de jongeling driemaal 

afgebeeld in dezelfde miniatuur. Links in de afbeelding ligt hij in bed, in het 

midden loopt hij door de tuin en rechtsonder in de afbeelding wast hij zijn 

gezicht in de rivier. De openingsminiaturen begonnen de tekst dus op een 

meer verhalende manier te illustreren en vormden niet langer een 

geabstraheerde samenvatting van de kernpunten van het verhaal.97  

 Groep 6, waarbinnen alle codices dateren uit de periode vanaf het 

midden van de veertiende eeuw, volgt het patroon dat Kuhn al eerder 

aanwees: in de grote ateliers in Parijs werden de veranderingen opgenomen. 

Het verhalende aspect in de openingsminiatuur uit de voorgaande groep 

ontwikkelde zich vanzelf verder. Ms. Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 

57, ms. Parijs, BNF, Arsenal 5209 en ms. Parijs, BNF, Arsenal 5226 

bijvoorbeeld, behoren tot deze grote groep handschriften.98 De handschriften 

bevatten steeds een viertal scènes waarbij de jongeling respectievelijk in bed 

ligt en Gevaar aan zijn voeteneinde staat, op de rand van zijn bed zit en net zijn 

schoenen aantrekt, hij door het bos of langs de rivier wandelt en hij tenslotte 

bij de ommuurde tuin aankomt en daar soms met Oiseuse praat en soms ook 

de tuin binnen gaat. Dit alleen al wijst op een sterke onderlinge verwantschap 

tussen de manuscripten, wat volgens Kuhn zou kunnen wijzen op één groot 

Parijs atelier. In de loop van het derde kwart van de veertiende eeuw verloren 

de Roman-handschriften uit de Parijse ateliers (of wellicht het ene Parijse 

atelier dat Kuhn vermoedt) wat betreft hun decoraties en vormentaal hun 

Noord-Franse karakter en vertonen ze sterke invloeden van de school van 

Pucelle. Ze beantwoorden, kortom, steeds meer aan de Parijse smaak.99 

 Enkele handschriften vallen buiten bovengenoemde indeling. Op de 

openingspagina van deze handschriften is de dichter aan een bureau 

afgebeeld. In de oudste van deze, het vroeg veertiende-eeuwse ms. Parijs, 

                                                 
96  Langlois (1910) pp. 110-116. 
97  Kuhn (1911) pp. 28-36. 
98  Langlois (1910) resp. p. 158, p. 79 en p 80. 
99  Kuhn (1911) pp. 36-43. 
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BNF, ms. fr. 1569,100 zit de dichter achter zijn lessenaar en lijkt hij te spreken 

tot een groep figuren die voor hem zit. Daarnaast is hij in bed afgebeeld, met 

Gevaar aan zijn voeteneinde. In drie andere codices is de bedscène 

gecombineerd met de schrijvende dichter achter zijn lessenaar.101 

 

                                                 
100  Langlois (1910) pp. 25-26.  
101  Kuhn (1911) pp. 43-45. 
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§ III.2.3 De afbeeldingen van de Liefdesgod  

in de Roman de la Rose  

 

Om de visuele uitbeelding van Amor in de Roman de la Rose nader te bezien, 

zijn uit de raadpleegbare manuscripten 19 handschriften geselecteerd. Daarbij 

zijn in de eerste plaats de oudste manuscripten die één of meerdere 

afbeeldingen van Amor bevatten gekozen. Er is daarnaast gestreefd naar 

volledigheid wat betreft de mogelijke typen afbeeldingen en combinaties van 

afbeeldingen waar het reeksen betreft. Ook is gestreefd naar 

vertegenwoordiging van alle door Kuhn geconstrueerde groepen, waarbij 

steeds voor de oudste (met één of meerdere afbeeldingen van Amor) is 

gekozen. Het aantal strikt in de dertiende eeuw gedateerde geïllustreerde 

manuscripten is relatief gering, maar vanzelfsprekend vormt het jaar 1300 

geen scherpe waterscheiding in de bestudeerde beeldtraditie en is dit dan ook 

niet als zodanig gehanteerd.  

Groep 2 is hieronder niet vertegenwoordigd: alle manuscripten in deze 

groep zijn veertiende-eeuws en bevatten geen varianten van afbeeldingen van 

Amor die in onderstaande lijst niet vertegenwoordigd zijn. Naast deze 

negentien handschriften is uit groep 3 bovendien nog ms. BAV Reg. lat. 1522 

gekozen. Deze was helaas niet in zijn geheel in te zien, maar mag om de 

bijzondere miniatuur op fol. 12r (afb.140) niet ontbreken. Uit de hieronder 

opgesomde handschriften zijn alle afbeeldingen van Amor geselecteerd en per 

scène gegroepeerd. Daarbinnen zijn de afbeeldingen gegroepeerd op basis van 

de manier waarop de scènes verbeeld zijn. In het navolgende zal steeds eerst 

de betreffende scène worden geschetst en zullen vervolgens de bijbehorende 

afbeeldingen worden beschreven en geïnterpreteerd.  

 

Groep 1:  

- Parijs, BNF, ms. fr. 1559, Noord-Frankrijk, dertiende eeuw, 177 fols. en 21 

afbeeldingen (afb. 84-85).102 

- Parijs, BNF, ms. fr. 378, Parijs (?), dertiende eeuw, Roman op 13r -74v, 28 

afbeeldingen (afb. 86-88).103 
                                                 

102  Langlois (1910) pp. 16-17.  
103  Langlois (1910) p. 5. 
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- Parijs, BNF, Arsenal 5210, Parijs (?), eind veertiende eeuw, 139 fols. en 33 

afbeeldingen (afb. 89-92).104 

- Parijs, BNF, ms. fr. 1561, Noord-Frankrijk, begin veertiende eeuw, 127 fols. 

en 23 afbeeldingen (afb. 93-95).105 

- Vaticaanstad, BAV, Urb. lat. 376, Noord-Frankrijk, vóór 1283, 129 fols. en 

93 afbeeldingen en 1 gehistorieerde initiaal (afb. 96-104).106 

- Parijs, BNF, ms. fr. 24390, Noord-Frankrijk, midden veertiende eeuw, 

Roman op 2r - 141v, 16 afbeeldingen (afb. 105-106).107 

- Parijs, BNF, ms. fr. 1564, Noord-Frankrijk, vroeg veertiende eeuw, 90 fols. 

en 25 afbeeldingen (afb. 107-109).108 

- Parijs, BNF, ms. fr. 1567, Noord-Frankrijk, veertiende eeuw, (door Kuhn in 

samenhang geplaatst met groep 1), Roman op 1r - 148v, 79 afbeeldingen (afb. 

110-124).109 

- Parijs, BNF, ms. fr. 9345 wordt door Kuhn niet genoemd, maar lijkt door de 

openingsminiatuur in groep 1 te horen. Noord-Frankrijk, eerste helft 

veertiende eeuw, Roman op 2r -62v, 83 afbeeldingen (afb. 125-139). 110 

 

Groep 3:  

- Vaticaanstad, BAV, Reg. lat. 1522, Parijs, begin veertiende eeuw, Roman op 

fol. 1-139, 22 afbeeldingen (afb. 140).111 

- Parijs, BNF, Arsenal 3338 (door Kuhn in samenhang geplaatst met groep 3, 

Parijs, eerste helft veertiende eeuw, 146 fols. en 36 afbeeldingen (afb. 141-

145).112  

- Parijs, BNF, ms. fr. 1575, Parijs, vroeg veertiende eeuw, 170 fols. en 29 

afbeeldingen (afb. 146-151). 113 

- Parijs, BNF, ms. fr. 802, Parijs, vroeg veertiende eeuw, Roman op 1r - 143v, 

                                                 
104  Langlois (1910) pp. 79-80. 
105  Langlois (1910) p. 19. 
106  Langlois (1989) pp. 284-286 en König (1992) p. 63. 
107  Langlois (1910) pp. 59-60. 
108  Langlois (1910) p. 22. 
109  Langlois (1910) p. 24. 
110  Langlois (1910) p. 40. 
111  Langlois (1910) p. 181 en König (1992) p. 63. 
112  Langlois (1910) pp. 77-78. 
113  Langlois (1910) pp. 33-34. 



 De Roman de la Rose 257 
 

35 afbeeldingen (afb. 152-153).114 

 

Groep 4:  

- Parijs, BNF, ms. fr.1558, Parijs, eerste derde deel veertiende eeuw, 165 fols. 

en 23 afbeeldingen (afb. 154-156).115 

- Parijs, BNF, ms. fr. 1576 (door Kuhn in samenhang geplaatst met groep 4), 

Noord-Frankrijk, rond 1300, bevat 109 fols. en 27 afbeeldingen (afb. 157).116 

 

Groep 5:  

- Arras, Bibliothèque Municipale ms. 897, Parijs, vroeg veertiende eeuw, 

Roman op 1r - 120v, 45 afbeeldingen (afb. 158-165).117 

 

Groep 6:  

- Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, Parijs, veertiende eeuw, Roman 

op 1r - 148v, 53 afbeeldingen (afb. 166-176). 118 

- Parijs, BNF, Arsenal 5209, Parijs, eind veertiende eeuw, Roman op 1r - 145r, 

70 afbeeldingen (afb. 177-183).119 

- Parijs, BNF, Arsenal 5226, Parijs, derde kwart veertiende eeuw, bevat 154 

fols. en 24 afbeeldingen (afb. 184-187).120  

- Parijs, BNF, ms. fr. 1569, Parijs, vroeg veertiende eeuw, (door Kuhn in 

samenhang geplaatst met groep 6). Roman op 1r-139v, 26 afbeeldingen (afb. 

188-191).121 

 

De kennismaking met Amor en Zachte Blik 

 

De lezer van de Roman de la Rose wordt voor het eerst met Amor 

geconfronteerd wanneer de jongeling in de tuin van heer Vermaak de diverse 

personages in de tuin ontmoet. Amor bevond zich in de nabijheid van Vrouw 
                                                 

114  Langlois (1910) pp. 9-10. 
115  Langlois (1910) p. 16. 
116  Langlois (1910) p. 35. 
117  Langlois (1910) pp. 110-116. 
118  Langlois (1910) p. 158. 
119  Langlois (1910) p. 79. 
120  Langlois (1910) pp. 80-81. 
121  Langlois (1910) pp. 25-26.  
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Jubel en hij strooide verliefdheid overal waar het hem maar beliefde. Hij 

knechtte daarmee iedere heer en maakte iedere dame tot een dienares. Net als 

dat van de overige personificaties, is ook het uiterlijk van de Liefdesgod 

uitgebreid beschreven: hij was prachtig uitgedost. Hij droeg een mantel die 

niet geweven was uit zijde, maar uit ‘amouretes’. De mantel was gedecoreerd 

met vogeltjes, leeuwinnen, luipaardinnen en andere dieren, die steeds geheel 

uit bloemen waren opgebouwd. Alle zomerbloemen waren vertegenwoordigd, 

zelfs de allerzeldzaamste en geen enkele kleur ontbrak. Daar tussendoor waren 

in alle gaatjes rozenblaadjes aangebracht. Op zijn hoofd had hij een hoed van 

rozen. Boven zijn hoofd vlogen nachtegaaltjes die de rozenblaadjes lieten 

dwarrelen. Hij was voorts overdekt met allerhande soorten vogels.122 Hij leek 

wel een engel die zo uit de hemel naar beneden gekomen was: ‘Il sembloit que 

ce fust un anges/ Qui fust tantost venus du ciau’.123  

De dubbelzinnigheid van de liefde die al door Ovidius tot uiting 

gebracht werd in het motief van de verschillende pijlen dat op zijn beurt 

opgenomen was door de ‘Mythographus III’, is door Guillaume uitgewerkt in de 

vorm van een tiental verschillende pijlen en twee verschillende bogen.124 Deze 

werden bewaard en bewaakt door de jongeling Zachte Blik. Eén boog was 

lelijk, gemaakt uit een heester met bittere vruchten, knoestig en zwart van 

kleur. De andere boog was soepel en slank en gedecoreerd met miniaturen 

van vrouwen en elegante jongelingen. Van de tien pijlen waren de beste 

scherpgepunt en van zuiver goud. De namen van de pijlen zijn in sommige 

gevallen dezelfde als de namen van de personificaties in de Roman. De eerste 

pijl droeg de naam Schoonheid (Biautez), de tweede, die de meeste pijn 

veroorzaakt, was Eenvoud (Simplece), de derde heette Eerlijkheid (Franchice) en 

was bevederd met Hoffelijkheid (Cortoisie) en Waarde (Valeur). De vierde pijl 

droeg de naam Gezel (Compaignie) en had dan ook een zware punt om niet te 

ver weg te vliegen. De vijfde heette Schone Schijn (Biau Semblant). Vijf andere 
                                                 

122  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose vs. 867 -901, p. 64. 
123  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose vs. 902 -903, pp. 64-65. 
124 Ovidius, Metamorphoses I,467 e.v., Nederlandse vertaling d’Hane Scheltema (1993): ‘Hij trok 

een tweetal pijlen uit zijn koker, elk verschillend van doel: de één dooft het liefdesvuur, de 

ander wekt het op. De pijl die opwekt is van goud en schittert met zijn pijlpunt; de pijl die 

dooft is nogal stomp, de schacht loopt uit in lood. De laatste nu schoot Amor op Daphne af, 

de eerste beschadigde Apollo's hart, tussen de ribben dringend. Hij is terstond verliefd, zij wil 

van geen verliefdheid weten.’ Zie ook Mythographus III, 11, 18. 
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pijlen waren zwart en gemeen. De eerste heette Trots (Orguiaus), de tweede 

Verraad (Vilonnie) en de derde was Schaamte (Honte). De Vierde droeg de naam 

Wanhoop (Desperance) en de vijfde Nieuwe Gedachte (Noviaus Pensers).125  

 

In geen van de genoemde manuscripten zijn de vogels, de andere dieren, de 

bloemen of de hoed van rozen afgebeeld. De vergelijking met een engel is 

echter wel gevolgd. Het beeld van Amor is steeds dat van een gekroonde en 

gevleugelde, vaak rijzige en centrale en daardoor belangwekkend aandoende 

figuur. Op fol. 4v in ms. BNF, ms. fr. 9345 (afb. 125, groep 1) is Amor 

bijvoorbeeld afgebeeld te midden van twee dansende personificaties, een man 

en een vrouw, in de tuin van Vermaak. Amor is door zijn vleugels 

identificeerbaar, maar de anderen hebben geen bijzondere kenmerken die hun 

identiteit prijsgeven. Amor rijst boven zijn mededansers uit door zijn gouden 

kroon. In tegenstelling tot de dame en de heer draagt hij een mantel over zijn 

kleding. Hij vouwt zijn rood met groen gekleurde vleugels uit boven de twee, 

terwijl hij naar de vrouw kijkt. Het gezelschap houdt gedrieën elkaars handen 

vast en in hun vrije hand dragen de dame en de heer een handschoen. Op fol. 

6r in ms. BNF Arsenal 5210 (afb. 89, groep 1) bevindt zich een miniatuur met 

een wat grotere groep dansers, zes in totaal. De groep is net als in ms. BNF, 

ms. fr. 9345 frontaal afgebeeld tegen een gouden achtergrond en lijkt door de 

blikrichtingen onderling te communiceren. Amor wordt geflankeerd door 

twee dames in een lange rode mantel en naast iedere dame staat een heer in 

een halflange roze tunica. Ook Amor draagt een dergelijke tunica. Helemaal 

links staat nog een figuur met een viool in een blauwe tunica. Amor vormt het 

middelpunt van de groep en lijkt door de rode kroon op zijn hoofd iets groter 

dan de rest van het gezelschap. Zijn rode vleugels spreiden zich uit boven het 

gezelschap. Op fol 7r (afb. 90) in hetzelfde manuscript is hij andermaal 

afgebeeld, nu tegen een achtergrond met een roze met gouden 
                                                 

125  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 904 -977, pp. 65-66. Zoals eerder vermeld zijn hier 

steeds de vertalingen van de eigenschappen en personificaties van Van Altena (1991) 

gebruikt. Zijn vertaling van Biau Semblant (Biau Semblance in de editie van Lecoy) kon niet 

worden gevolgd, omdat hij deze eigenschap op p. 45 abusievelijk met Goed Onthaal 

vertaalde. Zijn vertaling van Noviaus Pensers met Ontrouw - eveneens op p. 45 - is evenmin 

gevolgd en er is hier voor gekozen het begrip letterlijk te vertalen, dit om zo dicht mogelijk 

te blijven bij de betekenis zoals deze oorspronkelijk door Guillaume de Lorris bedoeld 

moet zijn.  
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schaakbordmotief, in een blauwe tunica en beduidend groter dan de twee 

heren in roze tunica die hem flankeren. Wederom overvleugelt Amor zijn 

gezelschap. De heren dragen elk een knuppel die door de tekst niet verklaard 

wordt. Of deze compositie, net als de openingsminiatuur, een samenvatting 

behelst is zeer de vraag. Terwijl de afbeeldingen ervoor en erna wel direct bij 

de tekst aansluiten is niet duidelijk wat deze afbeelding precies zou moeten 

samenvatten. In geen van de andere raadpleegbare manuscripten komt een 

dergelijke afbeelding voor. Compositioneel lijkt het geheel op de eerder 

genoemde dans op fol. 4v in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 9345 (afb. 125). Een 

misverstand van de illustrator lijkt daarom aan de orde en deze afbeelding 

moet wel, net als de voorgaande, begrepen worden als een dans. De 

handschoenen zijn daarbij opgevat als knuppels.  

Ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1567 (door Kuhn in samenhang met groep 1 

genoemd) vormt een uitzondering. Daar is de Liefdesgod al afgebeeld op fol. 1r 

(afb. 110). Onder een baldakijn ligt de jongeling te slapen. Zijn bed wordt 

geflankeerd door twee rijk uitgewerkte gotische nissen. In de rechter zit 

Gevaar, in de linker Amor. Amor is gezeten op een troon met leuningen in de 

vorm van leeuwenkoppen. Als een Christus in majesteit kijkt hij de 

toeschouwer recht aan en hij maakt een spreekgebaar. De punt van zijn 

linkervleugel heeft hij speels boven zijn gekroonde hoofd gevouwen. Een 

lichtblauwe mantel sluit met een broche over zijn roze tuniek. Op fol. 7r 

bevindt zich voorts een uitgebreide versie van de traditionele dans in de tuin 

van Vermaak (afb. 111). Tegen een gouden achtergrond met gestileerde 

bomen bevindt zich wederom de gevleugelde Amor, nu met een gouden 

kroon, te midden van een in rood, roze en blauw geklede groep dansers, 

ditmaal vier aan elke zijde. Door de loop- en kijkrichting van de figuren lijken 

ze zich van links naar rechts te bewegen. Onder zijn tunica met rijk 

gedecoreerde knopen en lange mouwen die los afhangen vanaf zijn ellebogen, 

draagt Amor een rode maillot.  

De toenemende variatie op de traditionele iconografie die Kuhn 

aanwees in de openingsminiaturen in groep 3 komt eveneens tot uiting in de 

dansscènes. Op fol. 8r in ms. Parijs BNF, Arsenal 3338 (afb. 141) staat onder 

een gepunt architectuurelement en tegen een achtergrond van een rood 

tegelpatroon met witte sterren en twee gestileerde bomen, rechts de 

gekroonde Liefdesgod in een rode tunica met een blauwe mantel. Hij gebaart en 
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kijkt naar rechts terwijl hij de in rood met blauw geklede figuur bij de 

linkerhand houdt. De twee zijn van elkaar gescheiden door een klein boompje 

of een struik (wellicht een vooruitwijzing naar de rozenstruik) dat zich op 

kniehoogte tussen hen in bevindt. Dicht achter hen bevindt zich een 

manfiguur in habijt, waarschijnlijk de ik-figuur. Hij lijkt de twee naar rechts te 

volgen terwijl hij de man voor hem bij de rechterhand vasthoudt. Links van 

deze drie personen volgt een man in rode tunica met een doedelzak. Fol. 5v in 

ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1575 (afb. 146, groep 3) vertoont de traditionele 

compositie, maar ook hier is deze weer uitgebreid. Nu staan er een dame en 

een heer aan de rechterzijde van de gekroonde Amor die gekleed is in een 

rode tunica met een blauwe mantel. Links van hem staan twee heren, twee 

dames en een muzikant met een doedelzak. De figuren kijken alle kanten op 

en overlappen elkaar. Ook zijn er armen en benen en een gezicht te zien 

tussen deze acht personen, wat de indruk wekt van een druk feest. Ms. 

Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57 (afb. 166, groep 6) vertoont op fol. 

6v vanwege de blikrichtingen een dergelijk dynamisch geheel. De Liefdesgod 

staat wat beteuterd in het midden. Een andere variant bevindt zich op fol. 7r 

in ms. Parijs, BNF, Arsenal 5226 (afb. 184, groep 6) Daar luistert een 

gekroonde Amor met tunica en mantel samen met twee dames en een heer 

naar het spel van de violist links in de afbeelding.  

In ms. BAV Urb. lat. 376 (groep 1) en in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1569 

(door Kuhn in samenhang genoemd met groep 6) bevindt Amor zich niet op 

herkenbare wijze in het gezelschap van dansende personificaties. De ik-figuur 

en Amor zijn in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1569 tijdens hun eerste ontmoeting 

helemaal alleen (afb. 188, fol. 7v, linksboven). De ik-figuur draagt hetzelfde 

habijt, waaruit rode mouwen steken, als in de openingsminiatuur op fol. 1r 

waarin hij vanachter zijn lessenaar enkele toehoorders toespreekt. De 

Liefdesgod, met roze tuniek en met daarover een kledingstuk dat als een toga 

over zijn lichaam gedrapeerd is, heft zijn rechterhand naar de jongeling die op 

zijn beurt zijn handen op terughoudende wijze naar de godheid uitstrekt. De 

eerste in beeld gebrachte ontmoeting tussen de Liefdesgod en de jongeling vindt 

in ms. BAV Urb. lat. 376 pas plaats bij het tekstdeel waarin de jongeling 

verder wandelt door de tuin, terwijl Amor en Zachte Blik hem stiekem 

volgen.126 De afbeelding echter, toont, tegen een gouden achtergrond, een 
                                                 

126  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose vs. 1315 -1323, p. 74. 
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zittende Amor die spreekt tegen de jongeling. In zijn hand houdt hij een staf 

(afb. 96). De jongeling, hier niet in habijt, strekt zijn rechterhand naar de 

Liefdesgod uit. Achter hem staat zijn rozenknopje, hier in de gedaante van een 

daadwerkelijke vrouw, hoewel in de verzen bij deze afbeelding van haar geen 

sprake is. Hier is, net als in de openingsminiatuur een kernachtige 

karakterisering gegeven van een van de grondelementen van het verhaal: het is 

niet het meisje waar het om draait. Dat is de Liefdesgod, geen afgod, maar 

heerser in het feodale systeem. Hij domineert de scène en hij domineert de 

jongeling. Het meisje kan Amor aan deze geven, maar hij kan het hem ook 

afnemen. De gouden achtergrond, die in de meeste andere miniaturen in dit 

manuscript niet van goud is, draagt bij aan het niet-verhalende, bijna 

metafysische, karakter van de afbeelding.  

 

Een afbeelding van Zachte Blik bevindt zich in de genoemde mss. Parijs, BNF, 

mss. fr. 1567, 1575, 1569 en in ms. Arras 897 (groep 5). In deze laatste codex 

is het tevens de eerste miniatuur waarin Amor is afgebeeld. In ms. Parijs, 

BNF, ms. fr. 1567 bevindt Zachte Blik zich op fol. 8v tegen een achtergrond 

van blauwe tegels met rode stipjes (afb. 112). Gekleed in een rode maillot en 

een blauwe tunica met een roze pelerine met capuchon toont hij zijn twee 

bogen en tien pijlen aan de zittende gekroonde Amor. Amor, nu met een roze 

mantel over een groen onderhemd, heeft zijn benen over elkaar geslagen. Hij 

maakt een spreekgebaar met zijn hand en terwijl zijn linkervleugel naar achter 

gevouwen is, wijst zijn rechtervleugel in de richting van Zachte Blik. Zachte Blik 

bevindt zich in ms. Parijs BNF, ms. fr. 1575 op fol. 7r (afb. 147). Amor is daar 

gezeten op een troon met leuningen die gedecoreerd zijn met leeuwenkoppen 

(of de leeuwen zijn de decoraties in de vorm van dieren op zijn mantel uit de 

tekst) tegen een rood met blauw en goud geruite achtergrond. Hij draagt een 

gouden kroon, rode vleugels en over zijn roze tunica een blauwe mantel. Hij 

kijkt naar Zachte Blik die voor hem staat en hem zijn pijlen en bogen toont. 

Op fol. 6v in ms. Arras 897 (afb. 158) neemt een gekroonde Amor met een 

groen tuniekje, een heupriem, een maillot met een roze en een blauw been en 

in blauw, groen en roze gestreepte vleugels een pijl en een boog aan van Zachte 

Blik die rechts van hem staat. Zachte Blik draagt een rode korte tuniek met een 

groene boord en een dito maillot. Links van Amor staat een figuur in habijt, 

de ik-figuur. In ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1569 staat Zachte Blik mogelijkerwijs 
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tweemaal afgebeeld. Rechtsonder op fol. 7v staan Amor en zijn gezel tegen 

een geruite achtergrond van roze en blauwe lijnen, met gouden vierkantjes in 

de open ruimten (afb. 189). De gekroonde Amor met rode tuniek en blauwe 

gedrapeerde toga, links in de afbeelding, houdt zijn rechterhand in een 

spreekgebaar en strekt zijn linkerhand uit naar Zachte blik, rechts in de 

afbeelding. Zachte Blik, gekleed in een roze tunica, houdt in zijn rechterhand 

een gouden boog en in zijn linkerhand een bosje goudgepunte pijlen. Op fol. 

8r is het arrangement in grote lijnen hetzelfde (afb. 190). Amor draagt hier een 

roze tuniek en daarover eenzelfde soort kleed in dezelfde kleur als tijdens zijn 

ontmoeting met de ik-figuur linksboven op fol. 7v (afb. 188). Een ruitpatroon 

van zwarte lijnen met daartussen de kleuren roze, blauw en goud aangebracht 

vult de achtergrond. Met zijn linkerhand maakt hij een spreekgebaar en zijn 

rechterhand strekt hij niet uit maar is geheven. De figuur rechts draagt een 

zwarte boog en een bos zwarte pijlen. Hij is gekleed in eenzelfde gewaad als 

de ik-figuur linksboven op de tegenoverliggende fol. 7 v draagt (afb. 188). De 

rode mouwen ontbreken echter. Dat deze figuur de ik-figuur moet voorstellen 

is niet erg aannemelijk en hier is waarschijnlijk Zachte Blik bedoeld. Wellicht 

berust de keuze van de kledingkleur op een kopieerfout of op verwarring die 

ontstaan is door de afbeeldingen op de tegenoverliggende pagina. Misschien is 

de kleur van de kleding ook wel helemaal niet belangrijk gevonden en sprak 

vanzelf wie er bedoeld werd. 

 

De aardse liefde in de Roman de la Rose is een kracht met macht en gezag. De 

eerste ontmoeting met zijn veroorzaker en personificatie is er één die angst 

voor zijn dubbelzinnigheid - verbeeld door zijn verschillende pijlen - en 

ontzag voor zijn weldadige macht moet inboezemen. In het beeld van de 

godheid bij deze eerste ontmoeting is dit kenbaar gemaakt door zijn afmeting, 

zijn centrale positie, zijn rijke kleding en in sommige gevallen de manier 

waarop hij gezeten is, als ware hij tronende. De kinderlijke godheid of de 

naakte ondeugd heeft plaats gemaakt voor een gekroonde engel, ‘zo uit de 

hemel naar hier gekomen’.  

 

Amor schiet 

 

Toen de minnaar, na in de vijver van Narcissus te hebben gekeken, het 
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gesloten knopje eenmaal had gezien, schoot Eros hem de eerste van zijn vijf 

gouden pijlen, Schoonheid, via het oog het hart in127: ‘Et trait a moi par tel 

devise/Que parmi l’oel m’a cors mise.’128 De jongeling werd doortrokken van 

pijn en kou en stortte bewusteloos ter aarde. Toen hij bijkwam trok hij 

steunend en kreunend de pijl uit zijn lichaam. De punt bleef echter in zijn hart 

achter. Hij probeerde troost te zoeken bij zijn zoetgeurend knopje, maar een 

tweede pijl, Eenvoud, werd hem in het oog geschoten en doorboorde 

vervolgens zijn hart. Zijn pijn en zijn smachten naar zijn rozenknop werden 

haast ondragelijk en voor hij ook maar een stap in haar richting had kunnen 

doen, sloeg weer een pijl, Courtoisie, een wond in zijn hart en raakte de 

jongeling opnieuw bewusteloos. Uit alle macht, maar verzwakt en uitgeput 

probeerde hij zich vervolgens weer, door een haag van distels, naar de struik 

te bewegen. Een nieuwe pijl, Gezel, deed hem echter zoveel pijn dat hij de 

dood wenste. Daarop schoot Amor zijn laatste pijl, Schone Schijn. Deze pijl was 

met balsem ingesmeerd en redde zo de jongeling het leven.129 

 

De scène van de schietende Amor is in de geraadpleegde manuscripten, samen 

met de portretten van de ondeugden aan de buitenmuur van de tuin, het 

meest frequent afgebeeld, wanneer afgezien wordt van de openingsminiatuur 

met jongeling in bed. De cruciale schietscène komt voor in alle hier 

geselecteerde handschriften en in mss. Parijs, BNF, mss. fr. 1559, 378, 1561, 

24390 en 1564 (groep 1), ms. Parijs, BNF, ms. fr. 802 (groep 3), mss. Parijs, 

BNF, ms. fr. 1558 en 1576 (groep 4) en ms. Parijs, BNF, Arsenal 5209 (groep 

6) is het zelfs de eerste visuele ontmoeting van de lezer met de Liefdesgod.130  

In de manuscripten zijn de afbeeldingen ervan beduidend minder 

dramatisch dan de scène zelf. In de meeste gevallen lijkt de statische 

compositie sterk op die in de vele afbeeldingen van conversaties in de 

                                                 
127  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 1680-1695, p. 83. 
128  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 1693-1694, p. 83. 
129  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 1699-1880, pp. 83-88. 
130  De scène is cruciaal, net als de vijverscène die ook bijzonder vaak is afgebeeld, maar 

tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat dit wellicht niet de enige reden is, dat deze zo 

vaak is afgebeeld. De dans in de tuin van Heer Vermaak komt bijvoorbeeld ook heel 

frequent voor, terwijl men zich daarvan kan afvragen hoe cruciaal deze is. Zoals gezegd is 

het een gegeven dat, over het geheel genomen, ten opzichte van de tekst de hoeveelheid 

afbeeldingen vermindert naarmate het verhaal vordert. 
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manuscripten. Op fol. 15r in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1559 (afb. 84) buigt 

tegen een gouden achtergrond een gekroonde Amor, met mantel en 

tweekleurige vleugels naar voren en schiet met een oranje boog een witte pijl 

af op de jongeling die een tonsuur draagt en gekleed is in een pij. Tussen hen 

in staat de rozenstruik. De pijl raakt de jongeling in de buik. Behalve dat hij 

zijn rechterhand (in een ontvangend gebaar?) in de richting van de Liefdesgod 

uitstrekt en hij enigszins beteuterd kijkt, is hij onbewogen. Een vergelijkbare 

scène bevindt zich op fol. 13r in ms. Parijs, BNF, Arsenal 3338 (afb. 142). De 

scène is zo mogelijk nog statischer dan in ms. Parijs, BNF, ms, fr. 1559. In ms. 

Parijs, BNF, ms. fr. 378 (afb. 86) ontbreekt de boom en knielt de in pij 

gehulde jongeling en houdt hij zijn gevouwen handen geheven voor de 

Liefdesgod, als ontving hij een zegening of een sacrament. De Liefdesgod schiet 

hem een pijl in de borst. Op fol. 12r in ms. BAV Urb. lat. 376 (afb. 97) richt 

een gracieuze Eros bij een fraaie rozenstruik een pijl op de minnaar die al 

door een eerdere in het hart is getroffen. In ms. Parijs, BNF, ms. fr. 802 staan 

beiden wederom tegenover elkaar (afb. 152). Er is hier geen enkele pijl 

afgebeeld en ook de struik ontbreekt. Amor houdt zijn boog in de aanslag en 

de jongeling staat met de handen geheven, wellicht als een ontvangend gebaar, 

maar misschien ook in ontzetting.  

In ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1564 is evenmin een pijl afgebeeld (afb. 

107). De rozenstruik staat hier wel en scheidt wederom de twee partijen. Het 

geheel is geplaatst tegen een gouden achtergrond. Opvallend is de variatie op 

de conversatie-compositie. De jongeling wendt zich af van de struik en staat 

dus ook met de rug naar Amor toe. Toch staat de jongeling met zijn handen 

in een spreekgebaar. Amor strekt zijn handen met daarin zijn boog in de 

richting van de rug van de jongeling. In feite bestaat de compositie dus uit 

twee maal de linkerfiguur in een conversatie. Een dergelijke compositie 

hebben ook de afbeeldingen op fol 14r in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1567 (afb. 

113) en op fol. 6v in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 9345 (afb. 126). In het eerste 

manuscript ontbreekt de struik en is Amor gezeten op een sokkel. Hij richt 

zijn pijl op de rug van een nietsvermoedende jongeling die naar de grond kijkt. 

In het tweede manuscript lijkt de in pij gehulde jongeling weg van de boom en 

de afbeelding uit te willen lopen. Verstoord door een pijl die langs zijn arm in 

de richting van zijn borst suist, kijkt hij om.  
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In geen van bovengenoemde acht manuscripten, die behalve ms. Parijs, 

BNF, Arsenal 3338 (groep 3) alle in Kuhns groep 1 horen, wordt een pijl in of 

in de richting van het oog geschoten. Twee van de afbeeldingen bevatten zelfs 

geen pijl (afb. 152 en 107), terwijl er in ms. BAV Urb. Lat. 376 juist twee zijn 

afgebeeld (afb. 97). In de tekst treft niet iedere pijl de jongeling in het oog en 

kan daarom de vraag gesteld worden wélke pijl er afgebeeld is. De 

afbeeldingen zijn echter dermate statisch en weinig verhalend, dat het 

onwaarschijnlijk is dat er een specifiek moment in de scène is verbeeld. De 

uitbeelding van de scène in de drie laatstgenoemde manuscripten volgt dan 

wel meer de tekst dan de variant in de eerstgenoemde codices -ze benadrukt 

dat de Liefdesgod de jongeling besloop en verraste- maar erg verhalend is de 

afbeelding niet en ook vormt geen van de miniaturen een narratief geheel met 

andere miniaturen in hun nabijheid. Het ligt daarom meer voor de hand dat de 

acht genoemde afbeeldingen als van een karakteriserende en samenvattende 

aard begrepen moeten worden.  

 De elf handschriften die overblijven, zijn de resterende twee codices uit 

groep 1 en alle manuscripten uit alle andere groepen, behalve het genoemde 

ms. Parijs, BNF, Arsenal 3338. In al deze handschriften schiet Amor een pijl 

in of in de richting van het oog van de jongeling. Veel verschillen met de 

hiervoor genoemde groep zijn er verder niet. De afbeelding op fol. 14r in ms. 

Parijs, BNF, Arsenal 5226 (afb. 185) vertoont de gebruikelijke compositie 

waarbij de beide deelnemers aan de scène de rozenstruik flankeren. Dit 

manuscript bevat de enige afbeelding in deze groep waar geen pijl in te zien is. 

De Liefdesgod richt echter specifiek op het oog van de jongeling. In mss. Parijs, 

BNF, Arsenal 5210 (afb. 91) en 5209 (afb. 177) staat de Liefdesgod rechts van 

de struik en de jongeling links, terwijl dat in alle eerder genoemde miniaturen 

omgekeerd is. Meer wezenlijke verschillen zijn er niet. In mss. Parijs, BNF, 

mss. fr. 1569 (afb. 191) en 1558 (afb. 154) staat Amor eveneens rechts en de 

jongeling links, maar ontbreekt de struik. De struik is evenmin afgebeeld in 

mss. Parijs, BNF, mss. fr. 1561 (afb. 93) (waarin Amor in tegenstelling tot in 

alle andere handschriften ongekroond is) en 1576 (afb. 157) , ms. Arras 897 

(afb. 159) en ms. Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57 (afb. 167), maar 

daar hebben de godheid en de jongeling weer van plaats gewisseld. De eerder 

genoemde variant waarbij de dramatiek van de verrassing van het schieten 

benadrukt wordt door de jongeling met de rug naar Amor te plaatsen had als 
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nadeel dat de jongeling dan ook met zijn rug naar zijn rozenknopje stond. Dit 

is in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 24390 (waarin Amor ongevleugeld is) en in ms. 

Parijs, BNF, ms. fr. 1575 opgelost door de rozenstruik rechts van de twee 

figuren te plaatsen (afb. 105 en 148). Zo kan de jongeling naar zijn knopje 

kijken en tegelijkertijd plotseling beschoten worden.  

De afbeeldingen in deze groep lijken alle sprekend op die in de eerder 

genoemde groep en de gemene deler van deze groep is nog immer een 

karakterisering, maar nu met het belang van het ‘zien’ bij de ontbranding van 

de liefde als zwaartepunt. Hiermee wordt zowel het gezien worden van de 

jongeling door Amor als het gezien worden van het knopje door de jongeling 

bedoeld. Niet langer handelde de god van de liefde blindelings, maar was hij 

veeleer alziend. Niet langer verblindde hij bovendien. De liefde waarvoor hij 

verantwoordelijk was, stond nu juist in sterk verband met de kracht van het 

zien en sterker nog, met de kracht van dat wat gezien wordt. Het oog is 

gekoppeld aan het hart en dat wat gezien wordt aan de liefde die in het hart 

ontbrandt.131 Compositioneel lijken de afbeeldingen op die bij Der Welsche Gast 

(afb. 79-83). De variant met de breidel is echter niet langer nodig.132 

 

Amor: leenheer en leraar 

 

Na door Amors vijf gouden pijlen getroffen te zijn, was de jongeling geheel 

verward van gelukzaligheid en pijn tegelijkertijd. Amor benaderde hem met de 

boodschap dat hij nu Amors vazal was en dat verzet geen zin had. Direct 

verklaarde de jongeling zich met lichaam en ziel in de macht van de Liefdesgod. 

Wat volgt, is geheel volgens de conventies van de leeneed: de jongeling bukte 

zich om Amor de voet te kussen, maar deze nam zijn handen, trok hem 

overeind en gebood de jongeling hem op de mond te kussen. Met de handen 

ineen en de vazallitische kus werden de twee leenheer en leenman. Wat volgt 

hoort niet thuis in de leenceremonie: Amor haalde een sleuteltje tevoorschijn 

                                                 
131  Zie over de ontwikkelingen in de theorie van het zien in de latere Middeleeuwen, waarbij 

de macht verschuift van de ziende naar dat wat gezien wordt Conklin Akbari (2004) en 

specifiek in relatie tot de Roman de la Rose pp. 45-113.  
132  Zie over het ‘zien’ en de liefde Spearing (1993) en Kline (1972) pp. 263-297. Zie natuurlijk 

ook het beroemde artikel van Panofsky (1962) pp. 79-100. Zie ook Camille (1998) pp. 27-

49.  
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waarmee hij de jongeling, bij wijze van onderpand het hart sloot. Hiermee was 

de onderwerping compleet, niet aan het rozenknopje maar aan de liefde zelf, 

die de gedaante had van Amor.133  

Daarna dicteerde de Liefdesgod hem zijn wetten en leerde hem hoe hij 

moet handelen ten opzichte van de dame van wie hij houdt134: een Ars 

Amatoria, met Amor en niet Ovidius als grote leermeester van alle minnaars.135  

 

Van de negentien geselecteerde manuscripten bevatten er zeventien 

afbeeldingen bij deze gebeurtenissen. In ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1559 op fol. 

16v en op fol. 13r in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1561 is de hele reeks interacties 

tussen de godheid en de jongeling gecondenseerd tot één conversatie. 

Geflankeerd door twee boompjes, staan in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1559 de 

beide personen roerloos naast elkaar terwijl ze enigszins langs elkaar heen 

kijken (afb. 85). De enige die enige toenadering lijkt te zoeken is de Liefdesgod. 

Zijn linkervleugel wijst naar beneden, terwijl de punt van zijn rechtervleugel 

zich over het hoofd van de jongeling heen strekt. Ms. Parijs, BNF, ms. fr. 

1561 is iets dynamischer (afb. 94). De Liefdesgod heeft zich hier naar de 

verliefde jongen toegewend en pakt hem vriendschappelijk bij de schouders, 

als een aanzet tot een omhelzing. Op fol. 13v in ms. Parijs, BNF, Arsenal 

5210 (afb. 92) en op fol. 8v in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1564 (afb. 108) zijn de 

gebeurtenissen wat explicieter samengevat. Daar knielt de jongeling 

daadwerkelijk voor de staande Liefdesgod. In ms. Parijs, BNF, Arsenal 5210 

heeft Amor met zijn rechterhand de linkerhand van de jongeman vastgepakt 

en beiden maken een spreekgebaar met hun vrije hand. In ms. Parijs, BNF, 

ms. fr. 1564 buigt de Liefdesgod iets voorover en heeft beide handen van de 

jongeling in de zijne genomen. Hij heeft zijn rechterbeen recht naar voren 

gezet en zijn linkerbeen gebogen naar achteren: hij helpt de verliefde 

jongeman juist omhoog. De lezer kan de vazallitische kus daar vanzelf 

achteraan denken. In mss. Parijs, BNF, mss. fr. 24390 (afb. 106), 1575 (afb. 

149) en 802 (afb. 153) is juist deze kus als karakteriserend moment gekozen. 

                                                 
133  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 1881-2044, pp. 88-91. 
134  Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, vs. 2045-2580, pp. 88-104. 
135  De grote leraar in de Ars Amatoria is Ovidius zelf. Hij beschreef hoe hij de voogdij heeft 

gekregen over de god der liefde, die een woest kind was dat met zijn fakkeltjes smeet: 

Ovidius, Ars Amatoria I, 7-10, vol. I, p. 183. 
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Het is heel wel mogelijk dat zowel Visitaties als scènes met de Judaskus model 

hebben gestaan voor de vazallitische kus in de afbeeldingen bij de Roman de la 

Rose. In de twee eerstgenoemde codices buigt een getroonde Liefdesgod zich 

voorover naar de jongeling en kust hem terwijl ze beiden elkaars handen 

vasthouden (afb. 106 en 149). In ms. Parijs, BNF, ms. fr. 802 staan god en 

mens op gelijke hoogte en omhelzen en kussen elkaar innig (afb. 153). De 

scène doet bijzonder sterk denken aan een Visitatie. In ms. BAV Urb. lat. 376 

is niet gekozen een moment uit de leenceremonie, maar voor de vergrendeling 

van het hart van de jongeling (afb. 98). De afbeelding volgt de tekst, waarin 

Amor met een klein sleuteltje het hart van de jongeling op slot draait, echter 

niet letterlijk: een getroonde Amor geeft een enorme sleutel aan de verliefde 

jongman, die deze bij de schacht aanpakt. De sleutel, met de dubbele baard 

met kruismotieven, lijkt sterk op het type Petrussleutel dat door de paus aan 

hoogwaardigheidsbekleders ten geschenke werd gegeven.136 Met deze keuze is 

een bijzondere iconografische stap genomen. Er is geen christelijk motief 

gebruikt waarvan de inhoud is geledigd om in een vazallitische sfeer 

hergebruikt te worden, maar er is op treffende wijze visueel vorm gegeven aan 

de vermenging van de religieuze met de hoofse werelden. De antieke Amor is 

de grote machthebber. Hij is leenheer, paus of zelfs Petrus. Hij onderwerpt, 

beschermt en schenkt.  

De eerste zeven hiervoor behandelde codices alsmede ms. BAV Urb. 

lat. 376 horen in Kuhns groep 1; mss. Parijs, BNF, ms. fr. 802 en 1575 in zijn 

groep 3. Al deze codices bevatten slechts één afbeelding bij de beschreven 

gebeurtenissen en kunnen daarom als karakteriserend voor de hele passage 

worden opgevat. In de navolgende manuscripten is de passage met twee of 

meer afbeeldingen geïllustreerd. Daarmee is de inhoudelijke zwaarte van de 

gekozen scène verlicht en vormen de afbeeldingen een meer verhalend geheel 

dat de loop der gebeurtenissen illustreert. In ms. Parijs, BNF, ms. fr. 378 

(groep 1) is gekozen voor twee momenten, beide afgebeeld op fol. 18v. In de 

eerste afbeelding (afb. 87) knielt de jongeling in een blauwe pij en tegen een 

rode achtergrond met gevouwen handen voor de staande Amor: de 

aanbieding van manschap (vergelijk ook het aanbieden van manschap aan 

Luxuria door de deugden op fol. 202r in de Hortus deliciarum, (afb. 64) en in de 

Sachsenspiegel (afb. 65-66). In de tweede (afb. 88) is Amor tronend 
                                                 

136  Zie over de Petrussleutels, Koldewij (1985) pp. 61-128. 
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weergegeven tegen een blauwe achtergrond en sluit hij de handen van de 

verliefde jongeman, nu gekleed in een rode pij, in de zijne: de acceptatie van 

manschap. Op fol. 15v in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1567 (afb. 114, groep 1) 

staan beide mannen hand in hand in de tuin tussen bloemen en boompjes. Op 

fol. 16r (afb. 115) lijken ze naar binnen te zijn gegaan, hoewel ook een 

boompje of struik is afgebeeld. Amor zit op een architectuurelement tegen 

een achtergrond met een blauw, roze en gouden schaakbordmotief. De 

jongeling staat met gevouwen handen voor hem en de godheid lijkt hem met 

zijn linkerarm te omarmen en hem met zijn rechterhand bij de onderarm naar 

zich toe te trekken om hem de vazallitische kus te geven. In ms. Parijs BNF, 

ms. fr. 9345 (groep 1) zijn de gebeurtenissen met maar liefst vier afbeeldingen 

geïllustreerd. In de eerste kolom op fol. 7v (afb. 127 linksboven) omsluit 

Amor de handen van de knielende jongeling. In de tweede kolom (afb. 127 

rechtsonder) is deze laatste opgestaan terwijl Amor op hem toe komt met een 

fikse sleutel, in de aanslag om hem het hart te sluiten. Op fol. 8r schrijft Amor 

hem in een conversatie zijn wetten voor (afb. 128). Op fol. 9r (afb. 129) is een 

dergelijke scène nogmaals weergegeven, maar nu, getuige de handgebaren, met 

de jongeling aan het woord. In ms. Arsenal 3338 (groep 3) knielt op fol. 15r 

de jongeling voor Amor en biedt hem zijn gevouwen handen aan (afb. 143). 

Amor spreekt tegen hem terwijl hij met zijn linkerhand de handen van de 

jongeling aanraakt. Op fol. 15v (afb. 144) lijkt de god de verliefde aan zijn 

linkerarm naar zich toe te trekken, wellicht om hem de vazallitische kus te 

geven. In dit manuscript is Amor vlak na de passage met daarin de ars amatoria 

nogmaals weergegeven. Hij loopt op fol. 20v net weg op het moment dat de 

jongeling Goed Onthaal ontmoet die hem toegang zal verschaffen tot zijn 

rozenknopje (afb. 145). Op fol. 16r in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1558 (afb. 155, 

groep 4) lijkt de jonge minnaar op de vlucht te willen slaan. Amor grijpt hem 

bij zijn pij en trekt hem op fol. 16v naar zich toe voor de vazallitische kus (afb. 

156). Op fol. 12r in ms. Arras 897 (afb. 160, groep 5) heeft Amor zijn boog in 

zijn rechterhand en raakt hij met zijn andere hand de gevouwen handen van 

de jongeling aan die voor hem knielt. Op fol. 12v volgt de vazallitische kus 

(afb. 161), waarvan de precieze details de illustrator wellicht onbekend waren: 

omdat de jongeling de godheid omhelst die op zijn beurt een afwerend gebaar 

lijkt te maken, is het net of de leenman de kus geeft in plaats van de heer. 

Deze compositie zou voor een Judaskus ook niet misstaan. Een dergelijke kus 
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is ook afgebeeld in ms. Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57. Nadat de 

Liefdesgod de jongeling op fol. 14v bij de hand genomen heeft (afb. 168), vliegt 

de jongeling de god op fol. 15r om de hals en kust hem met getuite lippen 

(afb. 169). In ms. Parijs, BNF, Arsenal 5226 biedt op fol. 15v (afb. 186) een 

geknielde jongeling met gevouwen handen manschap aan en op fol. 17r leert 

Amor een gezelschap zijn wetten (afb. 187). De jongeling staat vooraan. Ms. 

Parijs, BNF, Arsenal 5209 tenslotte, bevat van alle geselecteerde manuscripten 

de meest uitgebreide cyclus van afbeeldingen bij de passage. Op fol. 14v (afb. 

178) staan beide personen hand in hand en kijken elkaar aan. Op fol. 15r biedt 

in de eerste kolom de geknielde jongeling manschap aan waarop de Liefdesgod 

hem in de tweede kolom een sleutel in de buik steekt (afb. 179). Twee 

conversaties tot slot, respectievelijk op fol. 15v en fol. 19r (afb. 180 en 181), 

verbeelden het onderwijzen van de wetten van Amor.  

  

Jean neemt de vertelling over 

 

Toen Jean bij vers 4059, nadat het rozenknopje is opgesloten in de burcht van 

Afgunst, de fakkel van Guillaume overnam, verdween zoals gezegd het lineaire 

karakter van de tekst. De afbeeldingen volgen dit patroon. Veel van de 

geïllustreerde passages horen bij het caleidoscopisch discours dat Jean voerde 

en zijn niet expliciet cruciaal voor de verhaallijn te noemen. De 

karakteriserende aard van de afbeeldingen lijkt daarmee evenredig te 

verminderen. Veeleer illustreren ze de gekozen individuele passages. De 

hoeveelheid afbeeldingen in relatie tot de hoeveelheid tekst vermindert in dit 

deel. 

Amor wordt in de miniaturen in de negentien geselecteerde 

manuscripten drie maal aangetroffen wanneer hij zich herenigt met de 

jongeling. Ook is hij een aantal keren voorgesteld in relatie tot zijn 

verwijzingen naar de geboorte van Jean. Daarnaast bevatten de manuscripten 

een aantal miniaturen waarin is afgebeeld dat zijn baronnen zich bij zijn troon 

verzamelen, dat Amor zijn parlement houdt en dat hij samen met zijn leger 

ten strijde trekt. Vijfmaal, tenslotte, is hij samen met Genius afgebeeld.  
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Amor schiet de verliefde jongeling te hulp 

 

Nadat Rede er in een lange toespraak vol verwijzingen niet in geslaagd was om 

de vertwijfelde jongeling tegen Amor in het harnas te jagen en Vriend de 

jongeling, met al even veel intermezzo’s, een beetje had weten te kalmeren, 

verscheen de Liefdesgod weer. Hij was ervan overtuigd geraakt dat de jongeling 

hem werkelijk trouw was en riep zijn baronnen op hem te hulp te komen. Ze 

verschenen allen, inclusief Schone Schijn en Gedwongen Celibaat, die eigenlijk 

helemaal niet waren uitgenodigd.137 Amor vertelde zijn schare van de 

onfortuinlijke gebeurtenissen: van de gevangenneming van het rozenknopje 

en Goed Onthaal en van de dood van Guillaume. Hij vertelde dat Jean geboren 

zou worden, die hem veertig jaren na Guillaume verder zou dienen. Daarom 

smeekte hij de godin van de geboorte en bad hij Jupiter voor een gezonde 

geboorte en een voorspoedig opgroeien van Jean. De Liefdesgod beloofde 

steeds aan de zijde te zijn van Jean en liefdesliederen te zingen, opdat deze 

goed zou zijn ingewijd in de leer van Amor en een ware Miroër as amoreus zou 

schrijven. Dit boek zou allen die het zouden lezen, noden tot het volgen van 

de geboden van Amor, hen bestand maken tegen de haat van Afgunst en hen 

in staat stellen iedere burcht af te breken.138 Daarna kwam Amor terug op de 

situatie van het moment: de ongelukkige minnaar en de opgesloten Goed 

Onthaal en het rozenknopje. Er werd uitgebreid beraadslaagd over de 

mogelijke manieren waarop de burcht bestormd kon worden, terwijl 

tegelijkertijd de lezer de ene kritische uitweiding na de andere over vrouwen, 

de liefde, de maatschappij en de clerus krijgt te verwerken.139 Na de mislukte 

psychomachia liet Amor zijn moeder halen.140 Amor, zijn moeder en zijn schare 

zwoeren een eed op zijn boog en pijlen. Zoals gezegd, beklaagde Vrouwe 

Natuur zich, net als in De Planctu Naturae van Alanus van Rijssel, over de 

seksualiteit van mensen. Niet omdat deze zo gecorrumpeerd was, als bij 

Alanus, maar omdat men er zich van onthield. Net als in de De Planctu riep ze 

de hulp in van Genius. Amor trok hem een kazuifel aan en Genius hield een 

lange preek op basis van de standpunten van Vrouwe Natuur. Wie de natuur 

                                                 
137  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 10.439-10.493, pp. 293-294. 
138  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 10.493-10.674, pp. 294-299. 
139  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 10.674-12.019, pp. 299-334. 
140  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 15.630-15.890, pp. 422-428. 
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niet gehoorzaamde, werd geëxcommuniceerd; wie de natuur trouw was, ging 

naar het paradijs.141 

De hereniging van de verliefde jongeling met zijn meester is op fol. 30v van 

ms. Parijs, BNF, ms. fr. 9345 afgebeeld in de vorm van een traditionele 

conversatie (afb. 130). De Liefdesgod is gezeten en spreekt tegen de jongeling 

die voor hem staat. Tussen hen staat een boom. Op fol. 80r in ms. Parijs, 

BNF, ms. fr. 1575 bevindt zich een dergelijke scène (afb. 150). Hier zijn de 

minnaar en zijn meester staand afgebeeld. Op fol. 57r in ms. Arras 897 zijn 

beiden eveneens staand afgebeeld en legt de Liefdesgod de minnaar de hand op, 

als was Amor een geestelijke (afb. 162). In ms. BAV Urb. lat. 376 is de 

hereniging eveneens uitgebeeld door een handoplegging (afb. 99). Net als de 

miniatuur waarin de jongeling de Petrussleutel krijgt aangereikt, is ook in deze 

miniatuur de iconografie expliciet christelijk. De jongeling knielt met in gebed 

geheven handen voor Amor die hem als een bisschop de hand oplegt.  

 

In zeven van de negentien manuscripten is te zien hoe de schare van de 

Liefdesgod zich verzamelt en hoe Amor zijn parlement houdt. De schare komt 

in ms. BAV Urb. lat. 376 driemaal voor. Op fol. 64r (afb. 100) verzamelt zich 

een groep vrouwelijke personificaties voor de getroonde Amor en op fol. 64v 

(afb. 101) is Amor eveneens tronend afgebeeld, nu geflankeerd door twee 

groepen mannelijke personificaties. Op fol. 73r is Amor te paard gezeten, als 

een middeleeuwse veldheer-koning (afb. 103). Hij wordt gevolgd door zijn 

bewapende schare en bovenin de burcht voor hem staan de vijandige soldaten 

al klaar om hen te bekogelen met de keien die ze in hun handen hebben. De 

meest uitgebreide cycli bevinden zich in mss. Parijs, BNF, mss. fr. 9345 en 

1567, waarin respectievelijk zeven en acht miniaturen met conversaties tussen 

Amor en een of meerdere van zijn baronnen zijn uitgebeeld. (respectievelijk 

fols. 31r, 31v rechtsonder, 32r, 33v, 34r, 35r en 44r (afb. 131-137) en fols. 75r 

75v, 76r, 76v, 77r, 79v, 80r (afb. 116-122). Op fol. 82v in ms. Parijs, BNF, ms. 

fr. 1575 is een tronende Amor afgebeeld die geflankeerd wordt door vijf 

personen (afb. 151). In ms. Arras 897 kijkt de gekroonde godheid naar Valse 

Schijn en Gedwongen Celibaat aan zijn rechterhand, terwijl zich aan zijn 

linkerhand een groep personen bevindt met schilden en hellebaarden (afb. 

                                                 
141  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 15.891-20.701, pp. 428-546 en Alanus van Rijssel, De 

planctu Naturae, pp. 806-879. Zie ook § III.1.2. 
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163). In ms. Parijs, BNF, Arsenal 5209 spreekt op fol. 71v een staande Amor 

met Valse Schijn en Gedwongen Celibaat die hand in hand voor hem staan (afb. 

182). Op fol. 74v neemt Amor Valse Schijn in dienst door hem te kronen (afb. 

183). Ms. Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57 bevat twee miniaturen en 

een gehistorieerde initiaal met de schare. Net als in ms. BAV Urb. lat. 379 

voert de gekroonde Amor op fol. 70v, als koning te paard, zijn leger aan (afb. 

170). Op 76r is hij staande afgebeeld in een conversatie met Valse Schijn en 

Gedwongen Celibaat (afb. 172). De figuur die samen met Amor is afgebeeld in de 

initiaal op fol. 71r (afb. 171) stelt waarschijnlijk ook een volgeling van Amor 

voor.  

 

Bij het intermezzo waarin Amor sprak over de geboorte van Jean en voor 

hem bidt, bevindt zich in vijf van de 19 manuscripten een afbeelding. Op fol. 

65v in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1561 bij vers 10493-10674 is Amor gezeten aan 

een lezenaar en spreekt tegen twee personen die voor hem op de grond zitten 

(afb. 95). Op fol. 44v in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1564 spreekt een zittende 

Amor tegen twee personen die voor hem staan (afb. 109). Achter hen staat de 

burcht van Afgunst. Ofwel Amor spreekt in beide afbeeldingen over Jean en 

Guillaume, ofwel beide schrijvers zijn er zelf afgebeeld. Op fol. 31v in ms. 

Parijs, BNF, ms. fr. 9345 is bij deze passage iemand in habijt afgebeeld, die 

knielt voor de Liefdesgod (afb. 132). Het bijschrift luidt ‘la priere au dieu d’ pour 

mestre Jehan de meun’. Bijzonder is dat hier niet Amor bidt tot God (Jupiter 

in de tekst), omwille van Jean, maar dat een clericus (ofwel de ik-figuur in de 

gedaante van Guillaume of Jean, ofwel Guillaume of Jean in hun 

hoedanigheid als auteurs) bidt tot Amor, die hier dientengevolge 

plaatsvervangend de hoogste god van de Romeinse wereld vertegenwoordigt. 

De verwarring kan ontstaan zijn door het bijschrift. ‘Dieu d’ suggereert dat er 

‘dieu d’amors’ zou moeten staan. Hij is bovendien, naast Venus, de enige 

godheid met een daadwerkelijke rol (zo niet de hoofdrol) in het verhaal.  

Heel opvallend is de initiaal op fol. 65r in ms. BAV, Urb. lat. 376 

waarin Amor bidt tot Jupiter (afb. 102). Hier is de antieke godheid werkelijk 

een christelijke engel, die zich wendt tot een verschijning van God. Het 

baardloze gezicht met Christus’ kruisnimbus is een prachtig visueel voorbeeld 

van het harmonische samengaan van de christelijke en de antieke werelden dat 

in het voorliggende onderzoek voorop staat. Op fol. 87r in ms. Arras 897 
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bevindt zich een sterk gelijkende voorstelling (afb. 164). Ze is zwaar 

beschadigd, maar is duidelijk zeer nauw verwant aan de afbeelding in ms. 

BAV Urb. lat. 376.  

Op fol. 108v in ms. Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57 is te 

zien hoe Venus in haar strijdwagen arriveert (afb. 173). De antieke wagen uit 

Prudentius’ Psychomachia is veranderd in een nogal prozaïsche middeleeuwse 

huifkar. Achter twee raampjes zijn twee gezichtjes zichtbaar. De wagen wordt 

niet door vogels getrokken, zoals beschreven in de tekst, maar door een wit 

paard met ruiter. Ook het goud, de sterren en de parels ontbreken. Op fol. 

116r in ms. Parijs, BNF, ms. fr. 1567 staat een prinselijke Amor tegenover zijn 

elegante moeder (afb. 123). Haar sluier waait koket omhoog en ze houdt haar 

rechterhand op de borst. In haar linkerhand draagt ze de toorts die 

traditioneel bij Amor, en in Prudentius bij Libido hoorde.142 Op fol. 117r in 

hetzelfde manuscript is Amor gezeten op een troon en voor hem staat Venus, 

met achter haar drie andere figuren (afb. 124). Allen dragen ze een boog in de 

hand en houden ze de vrije hand op de borst. Ze zweren de eed op de pijlen 

van Amor.  

  

De macht en het belang van de Liefdesgod en de vermenging van zijn ‘cultus’ 

met de kerkelijke komen bijzonder sterk tot uiting in de passage over Genius. 

Seksualiteit, gekoppeld aan voorplanting, wordt naar voren gebracht als de 

belangrijkste wet van de natuur en wordt bewaakt en voortgestuwd door 

Amor en Venus. Deze wet wordt voorts gelezen en gehandhaafd door de 

kerk, in de vorm van een christelijke bisschop. Genius stelde zich ditmaal niet, 

zoals in De Planctu, zelf aan als deze bisschop, maar werd aangesteld door de 

Liefdesgod. Klaarblijkelijk was deze laatste de meerdere en wel in een kerkelijke 

structuur. In de woorden van Van Altena ging deze aanstelling als volgt: 

‘Direct trok Eros welvoldaan, Genius een kazuifel aan, gaf hem ring, kromstaf 

en mijter,’t al veel schitterender dan kristal’.143  

In ms. Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57 zijn bij het 

aanroepen van Genius door Natura en het beklag dat laatstgenoemde deed 

twee miniaturen geplaatst, op fols. 114v en 127r. In de eerste miniatuur is de 

Liefdesgod in conversatie met een jongeman afgebeeld (afb. 174). De tekst op 

                                                 
142  Zie hoofdstuk I.1. noot 41 en noot 131. 
143  Jean de Meun, Roman de la Rose, vs. 19447-19450, vert. van Altena (1991) p. 508. 
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deze pagina behelst het beklag dat Natura doet. De tweede miniatuur (afb. 

175) staat bij het gesprek dat Natura en Genius voerden over hoofsheid. 

Afgebeeld is echter een conversatie van Amor met een persoon die door 

beschadiging van het manuscript niet nader identificeerbaar is. De 

afbeeldingen zijn ofwel bij de verkeerde passages geplaatst of ze houden geen 

nauw verband met de tekst, ofwel de miniaturist beeldde Natura en/of Genius 

af in de gedaante van Amor. Welk van deze mogelijkheden het ook is, de 

miniaturist kende de tekst die hij illustreerde in ieder geval niet heel goed. In 

ms. Parijs, BNF, ms. fr. 9345 zijn maar liefst drie miniaturen gewijd aan de 

gebeurtenissen omtrent Genius. Op fol. 55v is te zien hoe Genius bij Amor 

arriveert. Genius staat al op de stelling waarop hij zijn preek zal houden en 

rechtsonder in de miniatuur zit het publiek al klaar (afb. 138). Amor staat 

rechts van de stelling en reikt Genius de hand. Venus staat aan Genius’ 

linkerzijde. Onderaan de middelste kolom op fol. 56r staat Genius, een beetje 

beduusd, bijna in vol bisschoppelijk ornaat (afb. 139). Alleen de mijter en de 

staf ontbreken nog. Zijn armen zijn gespreid en links van hem lijkt Amor juist 

de laatste hand te leggen aan Genius’ uitdossing. In de rechterkolom, 

bovenaan, houdt Genius dan zijn preek (afb. 139). Amor heeft zich bij het 

groepje toehoorders gevoegd. Hij zit vooraan. Op fol. 132v in ms. Oxford, 

Bodleian Library, Selden Supra 57 staat een zeer rijzige Amor juist op het punt 

een wit kledingstuk over het hoofd van Genius te trekken (afb. 176). Mijter en 

kromstaf ontbreken. Het meest complete bisschoppelijke tenue is afgebeeld in 

de miniaturen op fol. 116v in ms. BAV, Urb. lat. 376 en op fol. 106v in ms. 

Arras 897. Op een stelling staat in het eerste handschrift een bisschop met 

kazuifel, mijter en kromstaf voor een grote kaars (afb. 104). In zijn hand 

houdt hij een brief waaraan een zegel hangt. Hij wendt zich tot een 

denkbeeldige groep mensen buiten het beeld. Onder deze scène is de Liefdesgod 

te paard afgebeeld. Hij is intussen al met zijn moeder en schare onderweg naar 

de burcht van Afgunst. In het tweede handschrift (afb. 165) staat Genius met 

mijter en kazuifel op een ingewikkeld en vrij hoog preekgestoelte en hij lijkt 

zeer vurig te preken voor een groepje, waaronder Amor, dat beneden zit en 

geïnteresseerd omhoog blikt. Genius hangt over zijn kansel naar voren en 

strekt zijn armen zo ver mogelijk naar voren uit. In zijn handen draagt hij een 

grote brandende kaars en een brief waaraan een enorm zegel hangt. De vorm 

van de mijter, de kaars en het forse afhangende zegel wijzen op een 
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verwantschap tussen de twee laatstgenoemde miniaturen. Ook de zo 

nadrukkelijk christelijke iconografie (een echte bisschop en Jupiter met de 

kruisnimbus) benadrukt deze verwantschap.  
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Conclusie: Amor in een boomtop 

 

De afbeelding van de Liefdesgod in een boom op fol. 12r in ms. BAV, Reg. lat. 

1522 (afb. 140) is geplaatst vóór het moment dat Amor zijn eerste gouden pijl 

afschoot op de jongeling bij de vijver, maar had eigenlijk overal kunnen staan. 

Door geen enkel tekstdeel van de Roman de la Rose is deze afbeelding te 

verklaren.144 In grote lijnen is de compositie vergelijkbaar met die van de 

meeste schietscènes in de behandelde manuscripten, waarbij Amor en zijn 

slachtoffer de rozenstruik flankeren. Toch zijn de verschillen zodanig groot 

dat een inhoudelijke vergelijking niet gepast is. De Liefdesgod staat niet naast de 

boom, maar lijkt er één mee te zijn geworden. Als een gekroonde en tronende 

engel vormt hij de top. Hij heeft twee heuse vereerders, die met in gebed 

geheven handen knielen aan weerszijden van de boom en naar hem opkijken. 

Met zijn uitgestrekte armen lijkt hij hen te zegenen. In elke hand draagt hij een 

pijl die hij richt op zijn aanbidders. De hoogte waarop de godheid zich 

bevindt suggereert een opstijgen of juist een neerdalen en de starende blik van 

de Liefdesgod richting de toeschouwer en de symmetrie van de compositie 

geven de voorstelling een tijdloze uitstraling. 

De afbeelding heeft de karakteriserende aard die Kuhn ook in de 

openingsminiaturen opmerkte en ook ‘leent’ zij een expliciet christelijke 

compositie. De voorstelling doet immers sterk denken aan afbeeldingen van 

de gekruisigde Christus, de Wederkomst van Christus of de boom van Jesse 

waarin ofwel Christus ofwel Maria met kind verschijnt. Deze afbeelding 

vertegenwoordigt echter veel méér dan alleen een ontlening uit het corpus aan 

voorhanden religieuze voorstellingen: zij is een rechtstreeks en expliciet 

eerbetoon aan de liefde en haar veroorzaker en verpersoonlijking. Ze is een 

visualisering van de harmonie van de natuurlijke, antieke, seculiere en 

christelijk religieuze werelden en ze is expliciet encyclopedisch van aard.  

 

De afbeelding is onder meer het resultaat van de verregaande encyclopedische 

systematiseringen van deugden en ondeugden, zoals deze steeds weer naar 

                                                 
144  Zie ook Panofsky (1962) p. 83: het motief gaat volgens Panofsky terug op de hellenistische 

dichtkunst, waar Cupido vooral vergeleken wordt met de van tak tot tak fladderende vogels. 

Zie ook Koechlin (1921). 
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voren kwamen. Men denke hierbij aan de verbeeldingen van deze 

systematiseringen in de vorm van ladders of bomen met takken en medaillons 

tussen de takken, die steeds deugden en ondeugden die uit elkaar voortkomen, 

verbeelden (afb. 69-72). Men denke ook aan Andreas Capellanus’ 

systematisering van de liefde in verschillende stadia en de ‘arbre d’Amours’ 

met Amor in de top (afb. 78). 

De afbeelding is ook een eerbetoon aan Amor, die iedereen knecht, 

gekarakteriseerd door de aanbidding. Deze ereplaats komt eveneens voort uit 

het encyclopedische denken dat hier steeds weer voor het voetlicht kwam. Er 

is hard gewerkt aan de presentatie van de harmonie in de schepping, van het 

goddelijke met het natuurlijke, van het ondeugdelijke met het deugdelijke, van 

heden met verleden en toekomst. Nu zijn dan het heidense, het christelijke, én 

het natuurlijke en het maatschappelijke ondergebracht in één harmonisch 

systeem, het systeem van de liefde. Om met Huizinga te spreken: dit 

liefdessysteem is een van de grootste, puur middeleeuwse pogingen om alle 

aspecten van het leven onder één gezichtspunt te vangen.145 Ook al is het 

verhaal van de Roman de la Rose in een hoofse context geplaatst, toch is de 

liefde niet de reden tot deugdzame overgave aan een heer. De liefde is zélf de 

natuurlijke kracht waaraan eenieder zich dient over te geven. Hoewel het 

karakter van de antieke verpersoonlijking van de liefde nog immer 

dubbelzinnige trekjes heeft, is hij in de Roman de la Rose afgebeeld en 

beschreven als een gekroonde engel in prachtige uitdossing. Steeds weer rijst 

hij uit boven alle andere afgebeelde personen en neemt hij een dominante 

plaats in. Zijn gouden pijlen van liefde, bewaard en bewaakt door zijn 

persoonlijke onderdaan, zijn hoofse deugden. De liefdespijlen van Amor 

behoeven geen beteugeling, maar zijn juist zelf een rem op onbeteugeld 

gedrag en zijn de deugdzaamheid waaruit verdere deugdzaamheid voortkomt. 

Op het pad van smart en geluk naar die verdere deugdzaamheid is hij in de 

Roman de hoofse heer en zelfs de leidsman in een kerkelijke structuur. 

Wanneer er zich in de ziel een strijd voordoet, is Amor de heer en aanvoerder 

van alle deugden.  

De afbeelding lijkt niet alleen op een deugden- of liefdesboom, maar 

inderdaad ook op de gekruisigde Christus of de boom van Jesse. Een 

dergelijke verregaande vermenging van de natuurlijke, religieuze, antieke en 
                                                 

145  Huizinga (1984) p. 104. 
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hoofse profane werelden kwam ook sterk naar voren in de overhandiging 

door Amor van de Petrussleutel aan de verliefde jongeling, de uitdossing van 

Genius door Amor en vooral ook Jupiter met de kruisnimbus van Christus. 

Dergelijke vermengingen kunnen en mogen niet uitsluitend opgevat worden 

als composities die ontleend zijn aan andere afbeeldingen die gemakkelijk 

toegankelijk waren, maar eigenlijk een tegenspraak vormen met hun inhoud. 

Ze zijn daarentegen puur middeleeuws-encyclopedisch van karakter. De 

antieke, de natuurlijke, de christelijke en de profane wereld waren altijd één en 

zijn steeds bijeengehouden door geleerde en leergierige clerici. Het waren 

dergelijke clerici die de Roman schreven en ook zij wilden en konden hun 

universum, niet zien als een wereld van onverzoenlijke tegenstellingen.  
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CONCLUSIES 

 
Vanzelfsprekend had Vergilius gelijk. De liefde zal altijd bestaan, zolang er 

leven is op aarde. En andersom. Hoe die liefde te begrijpen, staat iedereen vrij. 

Zo is het nu en zo was het in de Middeleeuwen. De antieke godheid die het 

verschijnsel liefde veroorzaakt en belichaamt, is daarom niet op zeker moment 

andermaal, en eigenlijk ook niet nu nog steeds, maar is altijd steeds opnieuw 

begrepen.  

 

Het van oudsher problematische karakter van de antieke god Eros in 

combinatie met de idee dat de middeleeuwse geest het erfgoed 

vanzelfsprekend in een didactische samenhang verwerkte, biedt direct een 

legitimering van zijn voortleven en van het bestaan van zijn beeldtraditie in de 

Middeleeuwen en geeft een pasklaar - maar onvolledig - antwoord op de vraag 

naar het functioneren van Eros in het middeleeuws-christelijke denken: hij 

verbeeldde de ondeugd van de zinnelijke, dus ongeoorloofde, liefde. Toch 

doet deze visie Eros en de moeite die middeleeuwse geleerden ter ere van 

God en zijn universum gedaan hebben, te weinig eer toekomen.  

Het zichtbaar willen maken en zelfs het willen beïnvloeden van de 

onzichtbare werkelijkheid door het gebruik van representaties en het 

aanwijzen van symbolen is van alle mensen en van alle tijden en niet altijd 

noodzakelijkerwijs belerend bedoeld. Soms kunnen dergelijke representaties 

en symbolen ook niet aan een bepaalde ideologie gekoppeld worden, 

bijvoorbeeld omdat ze traditioneel bij een bepaalde gelegenheid horen. Ook 

kunnen intentie en receptie van individu tot individu verschillen. Het 

aanwijzen van een enkelvoudige lineaire ontwikkeling in de interpretatie van 

Eros is daarmee in beginsel onverantwoord.  

 

De ‘lage’ liefde is al relatief vroeg in het christelijke denken, bijvoorbeeld bij 

Augustinus en Prudentius, losgemaakt van de ‘hoge’ liefde en de antieke Eros 

met pijl en boog is de verbeelding van de lage vorm geworden. De 

grondteneur was dan ook negatief. Het is echter maar zeer de vraag in 

hoeverre deze literair-theologische grondtoon in deze vroege periode 

daadwerkelijk afstraalde op materiële en functionele objecten. De christelijke 
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grondtoon hoeft geen andere symbolische stelsels, zoals die functioneerden 

op het niveau van het dagelijkse leven, te hebben uitgesloten. Het 

christendom heeft bovendien niet alleen vat gehad op het heidendom, maar 

het heidendom ook op het christendom. De laat-Romeinse maatschappij was 

divers, zo ook de christelijke gemeenschap. De belangen- en de 

belangstellingssfeer van veel christenen moeten breed zijn geweest. Op deze 

maatschappelijke voedingsbodem moeten ideologische fusies en tweeledigheid 

hebben bestaan die het onnodig maakten dat Eros een verchristelijkte inhoud 

of een verchristelijkt waardeoordeel kreeg toebedeeld. Het niveau waarop 

objecten functioneerden, het brede maatschappelijke niveau, in ogenschouw 

nemend, kan er geen algemene verchristelijking worden aangewezen in de 

vorm van een verandering in de individuele betekenissen van Eros op 

voorwerpen. Een verchristelijkende tendens kan wel worden gevonden op een 

ander vlak: het is in deze periode dat de kiem wordt gelegd voor de plaats die 

Eros zal gaan innemen in het dominante christelijke wereldbeeld waarbij de 

harmonie van heden, verleden en toekomst als één harmonisch en symbolisch 

geheel vooropstaat en onomstotelijk is. 

In de vroege Middeleeuwen werd Eros als onderdeel van de erfenis 

opgenomen in een hoge culturele, wetenschappelijke context, in 

encyclopedieën als die van Isidorus van Sevilla en Hrabanus Maurus. Hierbij 

blijkt dat het heidense erfgoed vaak op positieve belangstelling kon rekenen. 

De middeleeuwse geleerde had nu eenmaal een caleidoscopische 

belangstelling voor alles wat Gods schepping had voortgebracht. Ter glorie 

van God en zijn schepping resulteerde deze belangstelling in een verregaande 

volledigheidsdrang bij het verzamelen van kennis en vervolgens in het creëren 

van een intellectueel bouwwerk. Eros leefde in dit bouwwerk voort als 

onderdeel van de fysieke realiteit. De encyclopedie was op haar beurt een 

afspiegeling van deze realiteit en onthulde de logica en harmonie daarvan. Dat 

Eros in woord en in beeld in de encyclopedieën, spiegels van de schepping, is 

opgenomen mag geen verbazing wekken. Hij hoort er juist per definitie in 

thuis. Zijn eliminatie, net als de eliminatie van ieder ander facet van de 

schepping, zou een ontkenning geweest zijn van de harmonie van de 

schepping waarvan de aardse realiteit een afspiegeling was.  

De twaalfde-eeuwse wetenschappelijke context kenmerkte zich door 

een steeds verregaander streven de onwankelbare systematiek van de canon 
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van de heilsgeschiedenis te bevatten en alles wat in de schepping was tot één 

doorwrocht systeem te verwerken. Dit doorwrocht symbolisch geheel werd 

weerspiegeld door de vruchten van de wetenschap zoals encyclopedische 

werken, summae, en beeldcycli op kerkgebouwen. Herrad van Landberg nam 

de complete Psychomachia van Prudentius, en daarmee ook Eros, op in haar 

uiterst gesystematiseerde Hortus deliciarum en gaf dit verhaal een heldere plaats 

in de schepping en in haar vertelling van de heilsgeschiedenis. In beeldcycli op 

kerkgebouwen vond Eros zijn plaats in reeksen van ondeugden en deugden. 

Deze afbeeldingen van Eros zijn didactisch van aard en de negatieve 

grondtoon klinkt er dan ook in door. In het licht van het kerkgebouw en de 

encyclopedie als afspiegeling van het bouwwerk van God, moet hier nochtans 

aan toegevoegd worden dat Eros daar, los van zijn belerend functioneren, een 

onmisbare steen in is en ook daarom zijn plaats in deze context vindt. 

 Uit deze nieuwe encyclopedische context kwam het beeld van Eros 

terecht in een bredere maatschappelijke context, die van de hoofse liefde. De 

intellectuele dimensie van de hoofse beschaving had zonder de veelheid aan 

kennis die in de kloosters was opgebouwd en verwerkt, niet hebben kunnen 

bestaan. De vazallitische conventies volgens welke Herrad de Psychomachia in 

haar Hortus verwerkte, brengen tot uiting dat de kloosterlijke wereld op haar 

beurt niet maatschappelijk gestagneerd of geïsoleerd was. Herrads Psychomachia 

is in die zin een voorbode op de hoofse deugdenleer, die op zijn beurt veel 

aspecten van een traditioneel encyclopedisch deugdensysteem bevat.  

 In het leerdicht voor jonge edelen, van de hand van Thomasin von 

Zerclaere, kreeg Eros zijn oorspronkelijke dualiteit terug. Hij herwon zijn 

‘hoge’ kant niet, maar niet langer was de aardse liefde, en daarmee haar 

geplaagde verpersoonlijking, in alle gevallen slecht en onwenselijk: de liefde, 

verbeeld door Eros, kon een waar wijs mens wijzer maken. Deugdzaamheid 

maakte zelfs dat liefde de grote kracht kon zijn die mensen tot verdere 

deugdzaamheid bracht.  

 De literaire genres waarin Eros een rol speelde, waren soms complex, 

zo ook Eros. In de Roman de la Rose is Eros, als verpersoonlijking van de 

aardse liefde, een uiterst complexe figuur en, belangrijker nog, 

handelingsbekwaam, uiterst machtig en op geen enkele manier meer negatief 

op te vatten. Hij is geen hulpmiddel, maar een doel. Hij is de heer aan wie 

men zich leenplichtig dient te maken op weg naar deugdzaamheid. Men dient 
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zich niet in liefde over te geven maar aan liefde. De uitbreiding van de 

attributen van Eros geven uiting aan zijn hoge positie: niet alleen kreeg hij er 

bijvoorbeeld een dienaar, een kroon, een troon en een mantel bij, maar hij is 

ook gesignaleerd met een Petrussleutel. Zijn afbeelding als christelijke engel in 

een boom, geflankeerd door aanbidders en zijn armen zegenend uitgebreid, 

verbeeldt hoe zeer de natuur - te weten de aardse liefde - de antieke erfenis, 

het seculiere leven en de christelijke religieuze wereld één harmonisch geheel 

zijn.  

 

De liefdesgod vond in al deze werken en in dit beeldmateriaal niet ondanks, 

maar in hoge mate ook dankzij zichzelf een plaats. Enerzijds was hij complex, 

want wat is liefde? Anderzijds schonk hij met deze vraag eenieder juist de 

vrijheid en de mogelijkheid om hem in alle denkbare contexten in te passen. 

Eros is immers, meer dan iedere andere mythologische figuur, van oudsher 

meer beeld dan inhoud, meer symbool dan representatie. In het middeleeuws-

christelijke wereldbeeld, waarin de schepping was opgebouwd uit beelden die 

uitleg behoefden, was hij daarom bij uitstek op zijn plaats. Hij heeft eigenlijk 

alles wat een echt middeleeuws symbool moest hebben.  

Dit ‘echt middeleeuwse symbool’ werd in een elitaire seculiere context 

het beeld van de weg naar deugdzaamheid. Hij hoefde niet langer beteugeld te 

worden, maar had zelf de teugels in handen. Het waren clerici die al het 

andere ontworpen hadden en het waren ook clerici die deze Eros ontwierpen. 

Hiermee hebben ze niet hun integriteit en hun trouw aan hun voorgangers 

opgezegd. Integendeel: door een aantal zeer dominante schijnbare 

tegenstellingen in de schepping uit de weg te ruimen, hebben ze juist naar eer 

en geweten een kroon op het bouwwerk van hun voorgangers geplaatst. 
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Summary 

 

 ‘Omnia Vincit Amor.’ Vergil was quite right. Love is an immortal and a most 

indomitable emotion which must be as old as mankind. Eros, Amor or Cupido, 

the antique deity who embodies this emotion is likewise old, hardly tameable 

and undying. Up until today the winged boy who shoots arrows and 

sometimes carries a torch is widely recognized and his meaning is still 

common knowledge at all levels of Western society.     

This study deals with the transmission of this image of love (called Eros 

hereafter, unless dictated otherwise by the literary context) from Antiquity up 

until ca. 1300. How did the deity live on in the visual sources transmitted from 

this era of history and why did he do so?  

Operating in the field of the survival of the classics in the Middle Ages, 

this study does not look upon this phase in history as an interval between 

Antiquity and Renaissance. On the contrary, it regards it as a period in its own 

right. The focus is hereby on gradual transformation and fusion, not on what 

was consciously kept unchanged. The transformations and fusions that can be 

found while studying  the medieval Eros-source material were rooted in its 

circumstances and as well potentially in the Eros figure itself. Many sources of 

inspiration lay at the foundation of the visual images of Eros. Yet, as will be 

shown, these images are not sheer copies of their sources. They are in 

themselves medieval inventions indeed. Therefore emphasis is on the broader 

cultural context in which medieval images and their meanings have come into 

being, rather than on their individual inspirations. This cultural context, in 

turn, consists of several layers. Cultural phenomena are not necessarily 

designed and directly dictated by the top layers of society. Consequently, 

visual source material cannot be explained merely by written sources. Instead, 

the kaleidoscopic quality of the emotion of love and its protagonist caused a 

most dynamic interaction between the visual and the written source material 

on the one hand and their contexts and functions on the other. The analysis 

of this interactive field brings to light the historical dynamics of the survival of 

the classics in a medieval context in general as well as the backdrop and 

legitimation of the existence of a visual tradition of Eros and its developments 
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in the Middle Ages.      

Images of Eros are found in manuscripts, in image programs of church 

facades and on artefacts. Images of Eros on artefacts mainly stem from the 

early Christian era. These images formed part of a traditional pre-Christian 

visual language. As expected, part of this language slowly Christianized. A 

substantial part, however, did not. Instead, it became detached from all 

ideology, a process that had already set in in pagan Antiquity. Depictions of 

Eros in manuscripts could function in several ways. His depiction could form 

part of a cycle of images that was highly integrated in the accompanying text 

and paralleled its contents in order to make its reading easier and more 

pleasant. In paralleling the text it could also be seen as a ‘book’ for those who 

could not (yet) read (well). In a reverse process, in the case of an explanation, 

a moralisation or an ekphrasis of an image, the question rises which one was 

principal: the image or the text? In a less integrated and parallel form, images 

could illustrate and elucidate the essence or deeper meaning of (parts of) the 

text. Accompanying a non narrative text images could confirm or clarify the 

text.  In some cases images and text were complementary.  

Depictions of Eros as part of image cycles on church buildings can 

likewise be understood in various ways. The cycles they are part of can be 

considered ‘books for the illiterate’, mnemo art and reflections of the 

universe. Although in this study all of the aforementioned ways of reading are 

respected, the last is stressed most.   

This study focuses on three main developments in the history of Eros’ 

medieval depictions: the roots of the medieval Eros, the ‘encyclopaedic’ Eros 

and the virtuous Eros. This is reflected in the structure of this book, which 

consists of three corresponding parts, each containing two chronological 

chapters. 

 

Part I of this study (chapters I.1 and I.2) is concerned with the literary and the 

historical fundaments of the visual tradition of Eros respectively. Eros is a 

deity with many faces. In ancient literature, around 700 BC, he started his 

career as a great expert. To Hesiod he was both the deep and creative love 

behind the genesis of life and the driving force behind its continuation. Plato, 

likewise, assigned Eros an important and constructive place in both the 

natural and the supernatural world. This original notice, however, was strayed 
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as time went on and a more earthly view on the deity came into being. As 

early as in Hellenism Eros was considered to be a young man who had been 

responsible for many cases of unhappy infatuation. Eros gradually turned into 

a troublesome toddler, playing silly and childish games. The Roman poets, 

who were to become an important source of mythological information during 

the Middle Ages, finally furnished the god with a moral significance. They 

described love as a painful experience that turned the minds of those struck 

by it into a state of irresponsibility and infantilism. The Platonic notion of 

Eros had already given room to believe Eros to have both a divine and an 

earthly side. The Church fathers reworked this Platonic concept into a theory 

of Divine Love. Contrary to Plato they dissociated the ancient god Eros from 

this concept and made him represent an antithesis to Divine Love. This sealed 

Eros’ fate for many centuries to come: he was to live on to embody the 

various forms of earthly love. This function formed the keynote to Eros’ 

visual tradition for a very long time.        

As early as the fourth century, in Prudentius’ very influential 

Psychomachia, Eros was represented as the personification of the vice of earthly 

love. In his poem Prudentius reworked the antique notion of a perpetual 

battle in the mind within a Christian setting. He presented the virtues and the 

vices as warriors in an arena, fighting a bloody battle. Eros appeared on the 

scene as one of the followers of the vice Luxuria, which had taken on the 

form of the goddess Venus. As was to be expected Luxuria, just as all the 

other vices, lost the battle. She was killed by the virtue Sobrietas. Luxuria’s host 

was terrified and forced to flee. Nineteen (fragments of) illustrated copies of 

the Psychmachia, dating from the ninth century until 1298, survive up until 

today. Eros is depicted as a frightened idol, running or flying away, while he 

looks back and drops his bow, his arrow and his quiver. The antique battle in 

the mind might still be a perpetual one, the outcome seemed settled for once 

and for all. Over and over again Christian virtue was triumphant and Eros was 

sentenced to perpetual fright and flight. 

The broader contextual and functional backdrop of the visual Eros-

source material is found in the material culture of the late antique and early 

Christian era. In this phase of Western history distinct phenomena such as 

meaningfulness and meaninglessness, Romanization and Christianization, 

duality and reconciliation, evolved into harmonious pairs. A mere literary and 
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intellectual interpretation of the source material would do insufficient credit to 

this particular harmony.  

Not any different from pagan or Jewish artefacts early Christian 

artefacts functioned aesthetically, representationally or symbolically. 

Moreover, magical authority held by certain objects would surely not have 

been denied to them all of a sudden. Why would one dispose of the tools one 

could act upon reality with? A fusion of the old powers with the new one 

would have been more desirable and would have been easy to make. On many 

occasions several of these functions could be officiated by one single object. 

For example, winemaking erotes depicted on a sarcophagus, either Christian 

or pagan, can be decorative, confirming and articulating the status of the 

deceased, represent something, or form a symbolic part of a certain 

ideological world picture. What exactly they represented or within what 

ideological constellation they were understood or meant to be understood, 

however, cannot be established with exclusive certainty. Transformations will 

have taken place and syncretism did exist, on both a conscious and an 

unconscious level. However, both diversity in both the Christian community 

and in late Roman society, and duality and ideological fusions within 

individuals, the absence of guidelines for Christianizing pagan symbols did not 

urge to endow these symbols with new meaning or to change judgment of 

their value. Moreover, Christian sarcophaguses, catacombs and wedding 

caskets were often decorated with pagan symbols. Death and love are 

universal. Occasions such as funerals and weddings therefore, are natural 

channels for handing down traditional symbols and metaphors without 

altering their meanings according to a contemporary ideology. In other words: 

latest ‘fashions’ in interpreting certain symbols should not too readily be 

assumed. Tradition is at least as important. Literary evidence of this 

phenomenon is given by Pseudo-Oppianus’ Cynegetica.  

The fact that Eros could have been seen or was meant to be seen in the 

light of Christian faith in this phase in history is by no means denied. The 

aforementioned harmony of apparent contradictions and natural continuity 

however, adds more to the understanding of the visual Eros tradition of the 

ages ahead, than a speculative search for lost meanings of individual objects of 

art. Closely related to this natural continuity namely, is the universal human 

inclination to experience the universe as a logical and balanced whole. This 



  Summary 339 
 
phenomenon would find fertile soil in Christian thought in the centuries to 

come. In order to do justice to the historical dynamics of the survival of the 

classics the focus should not particularly be on seeking and finding changing 

meanings of Eros in each and every individual object of art; it should rather 

be on clarifying Eros’ position in a world picture in which the harmonious 

communion between present, past and future would become crucial.          

 

Part II of this study (chapters II.1 and II.2) discusses the visual Eros tradition 

in the encyclopaedic context. ‘Encyclopaedic’ is here defined as the body of all 

works that aim to reflect the harmony of the universe in all its details and to 

honour its Creator. In this encyclopaedic world Eros no longer lived on 

eclectically and no longer on various cultural levels. Instead, he was exclusively 

received in high cultural and intellectual circles and explicitly in a context with 

one single God and one revealed truth that could not be questioned. Sole 

question was how to understand creation -including love and its antique 

protagonist- within this irrefutable truth. The world of Divinity itself was no 

longer any point of debate.  

In the early Middle Ages encyclopaedists such as Isidore of Seville and 

Hrabanus Maurus admitted Eros into their works. In these, pagan Antiquity 

reached a very interested audience. Medieval learned minds had, by definition, 

a kaleidoscopic interest in each and every thing creation had brought forth. In 

praise of the Creator this interest resulted in an excessive urge to record every 

single piece of knowledge that could be found. This collected body of science 

quickly grew into a magnificent intellectual edifice in which the harmony and 

logic of God’s creation were revealed. Although described as a lewd demon, 

Eros naturally lived on in this encyclopaedic framework. More than just a 

didactical vehicle, he was, after all, part of creation just as any other part of the 

physical reality. The fact that Eros was described and depicted in 

encyclopaedic works, mirrors of creation, is therefore right by definition. 

Eliminating him or any other part of creation would have been a denial of the 

perfection of God’s universe.  

Even more exuberant and inexhaustible striving to comprehend the 

unwavering system and logic of the universe and to work the body of 

knowledge into a highly elaborate intellectual construction characterize the 

learned world of the twelfth century. The fruits of this diligence were 
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encyclopaedic works such as speculae, summae and cycles of  images on church 

facades. Herrad of Landsberg incorporated Prudentius’ complete Psychomachia, 

including Eros, in her highly systemized Hortus deliciarum. She assigned the 

story a clear position in creation and made it into an actual episode in history. 

In image programs on church buildings Eros took his place in series of virtues 

and vices. These images were didactical in character and, consequently, the 

negative keynote clearly resounds. In regard to church buildings and the 

encyclopaedia’s as mirrors of God’s universe however, it must be stressed that 

Eros was part of creation firstly and a useful means to communicate a 

didactical message secondly. As much as every creature Eros formed an 

essential building block of God’s supreme edifice and could not be omitted.  

 

The virtuous Eros is the subject of part III of this study (chapters III.1 and 

III.2). From the encyclopaedic milieu Eros was handed down into broader 

social circles, those of the courts. The intellectual dimensions of courtly 

civilisation could not have existed without the tremendous amount of 

knowledge that, in the praise of God and his creation, had been accumulated 

and assimilated in the monastic world. The fact that Herrad of Landsberg 

employed the social rituals from the world of lords and vassals while working 

the Psychomachia into her Hortus, shows that the monasteries, in their turn, were 

not at all socially isolated or stagnant. The clerical and the secular worlds were 

by no means separated. Instead, they fostered and highly influenced each 

other. Herrad’s Psychomachia forms a conservative prelude to the doctrine of 

courtly virtue for that matter. Courtly virtuousness, in its turn, carries many 

aspects of the traditional encyclopaedic systemisations of the virtues and the 

vices.  

In the early thirteenth century Thomasin von Zerclaere wrote a 

didactical poem for young nobles: Der Welsche Gast. In this poem Thomasin 

managed to render the original duality to Eros. Eros still represented earthly 

love and did not actually regain his divine side. Earthly love however, no 

longer was considered evil, to be despised in all cases, nor was its tormented 

personification. Instead, love could make a true wise man wiser. Indeed virtue 

could turn love into a driving force that brought nobles to even greater 

virtuousness.  
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 In the Roman de la Rose, finally, Eros succeeded in regaining his ultimate 

power and esteem. He was no longer scornful. He was no longer a device to 

gain virtuousness; he himself had become a purpose. He had become a lord 

who demanded the oath of allegiance from all. One should not be devoted in 

love to someone; one should surrender to love itself. All this is reflected in the 

ways Eros is depicted. He not only gained a servant, a crown, a throne and a 

cloak, he could even be portrayed carrying Saint Peter’s key. His depiction in 

the form of an angel in a tree, his arms spread eagled and flanked by 

worshippers, shows how strongly nature -earthly love in this case-, the antique 

heritage, secular life and the world of Christian religiosity were bound together 

in one harmonious whole. 

 

Vergil was very right indeed. As long as living creatures exist in this world 

there will be love and as long as there is love there will be life. What exactly 

this love may be, is, and always has been, to the discretion of all. Hence, the 

meaning of the antique god that embodies and causes the emotion is unstable 

by definition. He was never really fostered for any ‘original meaning’, nor was 

this ‘original meaning’ ever lost and rediscovered at any given time. Instead, 

he always has been, and still is, interpreted over and over again.  

Eros’ problematic character, combined with the rather persistent notion 

that the medieval Christian mind naturally assimilated the antique heritage 

didactically, readily legitimizes the survival of Eros and the existence of a 

visual Eros tradition during the Middle Ages. From this angle Eros can be 

looked upon as very useful. He functioned as symbol of the vice of earthly, 

and therefore despicable, love. True as this may be, this reading of history 

alone does not do justice to the effort the medieval learned men took in 

honour of God and his universe.  

A myth or a mythological figure forms the image of an abstract 

universal concept. This, however, cannot be said of Eros. What exactly is the 

abstraction he embodies? It seems that the mythological ‘image’ of love is 

more real than the realities it refers to. Eros is consistently depicted - either in 

words or in a tangible image- winged, carrying his bow and arrow and possibly 

his torch. His apparent meaning as the cause of love is equally unchanging. 

The love he causes and personifies however, is subject to change to such a 

degree that one might say that he is rather a symbol than a representation. He 
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is more image than content. In the medieval Christian world picture creation 

is build up from images of a supernatural and absolute truth. In praise of their 

Creator and for the purposes of education the medieval authors were 

expected to record creation and to unveil its underlying harmony. Eros’ 

thematic variety gave great freedom to explore the possibilities to incorporate 

him into medieval thought. Actually, he has everything a ‘genuine medieval 

symbol’ should have.  

This ‘genuine medieval symbol’ evolved within elitist secular circles into 

a symbolic image of the path to virtuousness. Yet, although we might call 

these circles secular, clerics had not only designed the encyclopaedic world but 

had designed this Eros as well. In doing so they had not denounced their 

integrity or their loyalty to their predecessors. It was quite the opposite: by 

ridding a number of apparent antithesises of creation they conscientiously 

crowned the edifice their predecessors had constructed.   
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Afbeelding 1. P1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat tiende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. Lat. 8318, fol. 52r. 

Boven: Luxuria arriveert in haar strijdwagen en bezweert de harten van de 

mannen. 

Onder: Luxuria strooit met rozenblaadjes. 

 



 

Afbeelding 2. P1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat tiende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. Lat. 8318, fol. 52v. 

De deugden willen zich overgeven aan Luxuria. 

 

 

 



 

Afbeelding 3. P1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat tiende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. Lat. 8318, fol. 58v. 

Linkerkolom: Amor en de schare vluchten. 

Rechterkolom: de deugden met de kostbaarheden van Luxuria en Avaritia die 

zich daarop stort. 

 

 



 

Afbeelding 4. Le1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Codices Vossiani latini, in octavo 15 (Adémar 

de Chabannes), fols. 39v en 40r. 

Fol. 39v: het feestmaal van Luxuria; de bazuinen klinken; Luxuria rijdt in haar wagen 

naar het slagveld en bezweert de harten van de mannen. 

Fol 40r: Luxuria strooit met rozenblaadjes; de deugen werpen hun wapen van zich 

af; de deugden geven zich over aan Luxuria; de rede van Sobrietas; Sobrietas stelt 

zich voor de wagen van Luxuria. 

 

 

 



 

Afbeelding 5. Le1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde 

eeuw, Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Codices Vossiani latini, in octavo 

15 (Adémar de Chabannes), fol. 40v. 

Boven doet Sobrietas links de wagen van Luxuria kantelen. Luxuria valt. 

Sobrietas doodt haar rechts en/of spreekt haar honend toe. 

Eronder (even boven het midden van pagina) de vluchtende schare. 

 

 

 



 

Afbeelding 6. C,  Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 17v. 

Boven: de deugden verzamelen zich. 

Onder: het feestmaal van Luxuria. 

 



 

Afbeelding 7. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 18r. 

De strijdhoorns schallen. 

 

 

 



 

Afbeelding 8. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 18v.  

Boven: Luxuria arriveert in haar strijdwagen en bezweert de harten van de mannen. 

Onder: Luxuria strooit met rozenblaadjes. 

 

 



 

Afbeelding 9. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 19r.  

De deugden werpen hun wapens van zich af. 

 

 

 



 

Afbeelding 10. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 19v. 

Boven: de deugden geven zich over aan Luxuria. 

Onder: de rede van Sobrietas. 

 

 

 



 

Afbeelding 11. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 21r. 

Sobrietas stelt zich voor de wagen van Luxuria. 

 

 



 

Afbeelding 12. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 21v.   

Sobrietas doet de wagen kantelen en doodt Luxuria. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 13. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol 22r.  

Boven: Sobrietas spreekt de verslagen Luxuria honend toe. 

Onder: Jocus vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 14. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol 22v.  

Amor vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 15. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol 23r.  

Boven: Pompa vlucht. Onder: Voluptas vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 16. Lo1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Londen, BL, add. mss. 24199, fol. 18r. 

Afbeelding uit Backhouse, Turner et al. (1984). 

Fol. 18r. Boven: de deugden werpen hun wapens van zich af. 

Onder: de deugden geven zich over aan Luxuria. 

 

 

 



 

Afbeelding 17. Lo1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde 

eeuw, Londen, BL, add. mss. 24199, fol. 21r.  

Boven: de vlucht van Jocus. 

Onder: de vlucht van Amor. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 18. Lo2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Londen, BL, Cotton Cleopatra C VIII, fol. 19v. 

Boven: de deugden geven zich over aan Luxuria. 

Onder: de rede van Sobrietas. 

 

 

 



 

Afbeelding 19. Lo2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde 

eeuw, Londen, BL, Cotton Cleopatra C VIII, fol. 22v. 

Amor vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 20. Le2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding tweede helft negende eeuw, 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Codices Burmanniani, in quarto 3, fol. 135v. 

Boven: de schare, waaronder Jocus, vlucht. Midden: Amor vlucht. 

Onder: Pompa vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 21. P2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. lat. 8085, fol. 61v.  

Linkerkolom: het feestmaal van Luxuria; de strijdhoorns schallen. 

Rechterkolom: Luxuria arriveert in haar wagen en bezweert de harten van de 

mannen; Luxuria strooit rozenblaadjes; De deugden werpen hun wapens van 

zich. 

 

 

 



 

Afbeelding 22. P2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. lat. 8085, fol. 62r.   

Boven: de deugden geven zich over aan Luxuria. 

Onder: de rede van Sobrietas.  

 

 

 



 

Afbeelding 23. P2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. lat. 8085, fol. 62v.  

Links: Sobrietas doet de wagen van Luxuria kantelen en Luxuria valt. 

Rechts: Sobrietas doodt Luxuria met een steen. 

 

 

 



 

Afbeelding 24. P2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. lat. 8085, fol. 63r.  

Linkerkolom: Sobrietas spreekt Luxuria honend toe; de schare, waaronder Jocus, 

vlucht; Amor vlucht. 

Rechterkolom: Pompa vlucht; Voluptas vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 25. B1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding tweede helft negende 

eeuw, Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 9987-91, fol. 112v. 

Boven: Luxuria hoort het schallen van de bazuinen en begeeft zich naar het 

slagveld. 

Midden: Luxuria in haar strijdwagen. 

Onder: Luxuria strooit met viooltjes en rozenblaadjes. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 26. B1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding tweede helft negende eeuw, 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 9987-91, fol. 115v. 

De schare vlucht: Jocus werpt zijn cymbalen van zich af, Amor vlucht, Pompa 

vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 27. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 17v en 18r. 

Links: Het feestmaal van Luxuria. 

Rechts: de strijdhoorns schallen; Luxuria arriveert in haar wagen en bezweert 

de harten van de mannen. 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 28. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 18v en 19r. 

Links: Luxuria strooit met rozenblaadjes. 

Rechts: de deugden werpen hun wapens van zich af; de deugden geven zich over 

aan Luxuria. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 29. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 19v en 20r. 

De rede van Sobrietas. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 30. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 20v en  21r. 

Sobrietas doet de wagen van Luxuria kantelen. Luxuria valt. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 31. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 21v en 22r. 

Links: Sobrietas doodt Luxuria met een steen. 

Rechts: Sobrietas spreekt Luxuria honend toe; de schare, waaronder Jocus, 

vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 32. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 22v en 23r. 

Links: Amor vlucht; Pompa vlucht. 

Rechts: Voluptas vlucht 

 

 

 

 



 

Afbeelding 33. Ly, Prudentius, Psychomachia,, afbeelding tweede helft elfde 

eeuw, 

Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts, ms. 22, fol. 17r. 

Boven: Sobrietas spreekt Luxuria honend toe. 

Onder: de schare, waaronder Jocus, vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 34. Ly, Prudentius, Psychomachia,, afbeelding tweede helft elfde eeuw, 

Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts, ms. 22, fol. 17v. 

Boven: Amor vlucht. Midden: Pompa vlucht. 

Onder: Voluptas vlucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 35. Ly, Prudentius, Psychomachia, afbeelding tweede helft elfde eeuw, 

Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts, ms. 22, fol. 17v. 

Detail: Amor vlucht. 

 



 

Afbeelding 36. B2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat tiende eeuw, 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms 10066-77  

(volgens Katzenellenbogen 977), fol. 126r. 

Luxuria en Sobrietas. 

 

 

 



 

Afbeelding 37. Be, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Bern, Bürgerbibliothek Cod. 264, fol 36v. Afbeelding uit Bartz en Karnein (1994). 

Pudicitia doodt Libido. 

 

 

 



 

Afbeelding 38. B3, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde 

eeuw, 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9968-72 

(volgens Katzenellenbogen 975), fol 97r. 

Boven: Jocus vlucht. 

Onder: Amor vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 39. G, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Ms. 135, p. 411. 

Boven: de ondeugden willen zich overgeven aan Luxuria, maar worden tot de orde 

geroepen door Sobrietas. 

Onder: Sobrietas doet met haar kruis de wagen kantelen en Luxuria valt. 

 

 

 



 

Afbeelding 40. G, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Ms. 135, p. 412. 

De schare vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 41. Lo3, Prudentius, Psychomachia, afbeelding ca. 1120, 

Londen, BL, Cotton Mss. Cotton Titus D XVI, fol. 6v. 

De strijd tussen Pudicitia en Libido. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 42. Lo3, Prudentius, Psychomachia, afbeelding ca. 1120, 

Londen, BL, Cotton Mss. Cotton Titus D XVI, fol. 19r. 

Luxuria en Sobrietas. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 43. P4, Prudentius, Psychomachia, datering afbeelding: 1298, 

Parijs, BNF, Lat. 15158, fol. 48r. 

Boven: Sobrietas doet de wagen kantelen. Luxuria valt en wordt gedood. 

Onder: Sobrietas spreekt Luxuria honend toe. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 44. P4, Prudentius, Psychomachia, datering afbeelding: 1298, 

Parijs, BNF, Lat. 15158, fol. 48v. 

Boven: Jocus vlucht. 

Onder: Amor vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 45. P4, Prudentius, Psychomachia, datering afbeelding: 1298, 

Parijs, BNF, Lat. 15158, fol. 49r. 

Boven: Pompa vlucht. 

Onder: Voluptas vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 46. ‘Apostelsarcofaag’, vijfde eeuw, Toulouse, St. Sernin, ‘Enfeu 

des Comtes’. 

Eros is links en rechts afgebeeld. De linkersculptuur is deels verdwenen. 

Rechts is te zien hoe de naakte en geveugelde Eros op zijn toorts leunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 47. Sarcofaag van Constantia, vierde eeuw, Vaticaans museum. 

Druivenoogstende eroten. 

 



 

Afbeelding 48. Sarcofaag van Junius Bassus, sluitpaneel, vierde eeuw, 

Rome, St. Pieter. 

Afbeelding uit Grabar (1968). 

Eroten met korenschoven. 

 

 

 



 

Afbeelding 49. Sarcofaag van Junius Bassus, vierde eeuw, Rome, St. Pieter. 

Afbeelding uit Volbach (1961). 

De zuilen zijn gedecoreerd met eroten. 

 

 



 

Afbeelding 50. Sarcofaagdeksel, derde eeuw, Rome, Santa Prassede. 

Afbeelding uit Deichmann (1998). 

Rechts is te zien hoe Eros druiven aanbiedt aan de liggende Jonas. 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 51. Sarcofaag, vierde eeuw, Perugia, Oratorio di San Bernardino. 

Eroten dragen een naamstabula. 

 

 

 



 

Afbeelding 52a. Vloermozaïek, vierde eeuw, basiliek van Aquileia. 

Vissende eroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 52b. Vloermozaïek, vierde eeuw, basiliek van Aquileia. 

Vissende eroten. 

 



 

Afbeelding 53. Missorium van Theodosius, vierde eeuw, 

Madrid, Real Academia de la Historia. 

Vier eroten zweven met geschenken in de richting van de keizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding  54. Paleisplafond, vierde eeuw, Trier. 

Afbeelding uit Weber (2000). 

In zeven van de cassetten bevinden zich erotenparen en Eros is in de cassette 

linksonder afgebeeld in het gezelschap van Psyche. 

 



 

Afbeelding 55. Kistje van Projecta, vierde eeuw, Londen, British Museum. 

Twee eroten dragen een clipeus met de bustes van het echtpaar en bevinden 

zich Eroten in het gezelschap van Aphrodite die haar toilet maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 56. Amulet met Hekate, Anubis, de Goede Herder en Amor, 

tweede/derde eeuw, particuliere collectie. Afbeelding uit Michel (2004). 

 



 

Afbeelding 57. Oppianus, Cynegetica, afbeelding midden elfde eeuw, 

Venetië, Biblioteca Marciana, codex Marcianus graecus 497, fol. 40r. 

Afbeelding uit Spatharakis (2004). 

Een halfnaakte vrouw met rechts van haar de inscriptie ‘Ρέα’. Voor de wagen is een 

dansende figuur met een opbollende sluier met boven hem de inscriptie ‘Ερως’. 

 

 

 

Afbeelding 58. Oppianus, Cynegetica, afbeelding midden elfde eeuw, 

Venetië, Biblioteca Marciana, codex Marcianus graecus 497, fol 33r. 

Afbeelding uit Spatharakis (2004). 

Eros belaagt de goden van de Olympus. Rechts vechten twee stervelingen om een 

vrouw. 

 

 



 

Afbeelding 59. Oppianus, Cynegetica, afbeelding midden elfde eeuw, 

Venetië, Biblioteca Marciana, codex Marcianus graecus 497, fol 33v. 

Afbeelding uit Spatharakis (2004). 

Eros maakt jacht op de dieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 60. Hrabanus Maurus, De universo, datering afbeelding: 1023 

Montecassino, Biblioteca dell’Abbazia, 132, fol. 398r. Afbeelding uit 

Himmelmann (1951). 

Venus, Eros en Pan. 

 

 



 

Afbeelding 61. Hrabanus Maurus, De universo, afbeelding laat veertiende-eeuws, 

Berlijn, Staatsbibliothek Ms. latina in fol. 930, fragment. Venus, Eros en Pan, 

Afbeelding uit Himmelmann (1951). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 62. Hrabanus Maurus, De universo, afbeelding vijftiende-eeuws, 

Vaticaanstad, BAV, Pal. lat., 291. Venus, Eros en Pan. Afbeelding uit Himmelmann 

(1951). 

 



 

Afbeelding 63. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, kopie van de 

oorspronkelijke afbeelding, uitgegeven in 1818 in de Engelhardtfacsimile, 

Straatsburg, Bibliothèque de la Ville. In de uitgave van Green (1979) fol. 

201v. 

Luxuria arriveert met haar gevolg in haar strijdwagen op het slagveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 64. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, afbeelding naar een 

negentiende-eeuwse calque van Bastard d’Estang, Parijs, BNF, Département 

des Manuscrits (nouvelles acquisitions fr. 6044- 6046, 6083-6084). Afbeelding 

uit Green, deel II (1979), fol. 202r. 

De deugden willen zich overgeven aan Luxuria. 

 



 

Afbeelding 65. Sachsenspiegel, afbeelding vroeg veertiende eeuw, 

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 164, fol. 5v. Manschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 66. Sachsenspiegel, afbeelding vroeg veertiende eeuw, Heidelberg, 

Universitätsbibliothek, Cpg 164, fol. 6v. Manschap. 



 

Afbeelding 67. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, afbeelding naar een 

negentiende-eeuwse calque van Bastard d’Estang, Parijs, BNF, Département 

des Manuscrits (nouvelles acquisitions fr. 6044- 6046, 6083-6084). 

Afbeelding uit Green, Deel II (1979), fol. 202v. Sobrietas doodt Luxuria en 

de schare van Luxuria vlucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 68a. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, kopie van de 

oorspronkelijke afbeelding, uitgegeven in 1818 in de Engelhardtfacsimile, 

Straatsburg, Bibliothèque de la Ville. In de uitgave van Green (1979) fol. 

215r. 

Ludus Monstrorum. 

 



 

Afbeelding 68b. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, afbeelding naar een 

negentiende-eeuwse calque van Bastard d’Estang, Parijs, BNF, Département des 

Manuscrits (nouvelles acquisitions fr. 6044- 6046, 6083-6084). Afbeelding uit Green, 

Deel II (1979), fol. 215r. Ludus Monstrorum met daaronder het Rad van Fortuin. 

 

 

 



 

Afbeelding 69. Lambert van Sint Omaars, Liber Floridus afbeelding ca. 1120. 

Gent, Universiteitsbibliotheek, ms. 16, fol. 231v. Arbor Bona. 

Afbeelding uit Katzenellenbogen (1989). 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 70. Lambert van Sint Omaars, Liber Floridus afbeelding ca. 1120. 

Gent, Universiteitsbibliotheek, ms. 16, fol. 232r. Arbor Mala. 

Afbeelding uit Katzenellenbogen (1989). 

 

 

 

 



 

Afbeelding 71. Pseudo-Hugo van St. Victor, De fructibus carnis et spiritus, 

afbeelding tweede kwart twaalfde eeuw, Salzburg, Studienbibliothek, ms. 

V1H 162, fol. 75v. 

Ondeugdenboom. 

Afbeelding uit Katzenellenbogen (1989). 

 

 

 



 

Afbeelding 72. Pseudo-Hugo van St. Victor, De fructibus carnis et spiritus, afbeelding 

tweede kwart twaalfde eeuw, Salzburg, Studienbibliothek, ms. V1H 162, fol. 76r. 

Deugdenboom. 

Afbeelding uit Katzenellenbogen (1989). 

 

 

 

 



 

Afbeelding 73a/b. Kaiserpokal, rond 1300, Stadhuis Osnabrück, Ratsschatz: 

2564. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 73c. Kaiserpokal, rond 1300, Stadhuis Osnabrück. Ratsschatz: 

2564. 

Detail van het deksel. 

Afbeelding uit Panofsky (1960). Eros met toorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 74. Kathedraal Saint Etienne van Auxerre, westfaçade, sculptuur 

ca. 1280. 

Eros slaapt op zijn toorts. Afbeelding uit Panofsky (1960). 

 

 



 

Afbeelding 75. Meester Wiligelmus, sculptuur ca. 1170, 

Kathedraal San Giminiano van Modena, westfaçade. 

Eros met omgekeerde toorts. 

Afbeelding uit Panofsky (1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 76. Meester Wiligelmus, sculptuur ca. 1170, 

Kathedraal San Giminiano van Modena, westfaçade. 

Eros met omgekeerde toorts en ibis. 

 



 

Afbeelding 77. Kathedraal San Giminiano van Modena. Afbeelding uit 

Toman (1996). 

 

 

 



 

Afbeelding 78. Li arbre d’amours, ca. 1275, 

Parijs, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 2200. fol. 189v. Liefdesboom. 

Afbeelding uit Bartz (1994). 

 

 

 



 

Afbeelding 79. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding rond 

1256, Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 389, fol. 19r. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 80. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding tweede helft 

veertiende eeuw, Erlangen, Universitätsbibliothek, Ms. B 7 Erl 8Va (fragment). 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man.  

Afbeelding uit Frühmorgen-Voss (1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 81a. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding eind 

veertiende eeuw/rond 1400, Berlijn, Staatsbibliothek, Ms. Hamiltoniana, 675, fol. 

15v. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man.  

 



 

Afbeelding 81b. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding eind 

veertiende eeuw/rond 1400 (detail), Berlijn, Staatsbibliothek, Ms. 

Hamiltoniana, 675, fol. 15v. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man. 

 

 



 

Afbeelding 82. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding 1410-1420, 

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 330, fol. 15r. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man.   

 

 

 

 



 

Afbeelding 83. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding rond 

1480, Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 320, fol. 16v. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man. 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 84. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1559, fol. 15r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 85. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1559, fol. 16v. 

Amor leenheer en leraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 86. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms fr. 378, fol. 18r. 

Amor schiet. 

 



 

Afbeelding 87. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms fr. 378, fol. 18v. 

Het aanbieden van manschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 88. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms fr. 378, fol. 18v. 

De acceptatie van manschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 89. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw, Parijs, BNF Arsenal 5210, fol. 6r. 

Dans in de tuin van Vermaak. 

 

 



 

Afbeelding 90. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF Arsenal 5210, fol. 7r. 

Dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 91. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF Arsenal 5210, fol. 12r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 92. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF Arsenal 5210, fol. 13v. 

De leeneed. 

 



 

Afbeelding 93. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding begin veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1561, fol. 12r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 94. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding begin veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1561, fol. 13r. 

Amor leenheer en leraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 95. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding begin veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1561, fol. 65v. Amor 

spreekt over de geboorte van Jean de Meun. Zijn publiek bestaat ofwel uit 

zijn schare ofwel uit Guillaume en Jean.  

 



 

Afbeelding 96. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 10r. Afbeelding uit König (1992). 

De eerste ontmoeting tussen de jongeling en Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 97. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 12r. Afbeelding uit König (1992). 

Amor schiet. 

 



 

Afbeelding 98. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol 14v. Afbeelding 

uit König (1992). 

De leeneed/het vergrendelen van het hart. 

 

 



 

Afbeelding 99. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol 63r. Afbeelding uit König (1992). 

De hereniging van de jongeling met zijn meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 100. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 64r. Afbeelding uit König (1992). 

De vrouwelijk schare bij Amor. 

 

 



 

Afbeelding 101. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 64v. Afbeelding 

uit König (1992). 

De mannelijke schare bij Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 102. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 65r. Afbeelding 

uit König (1992). Het gebed voor Jean de Meun.  

 

 



 

Afbeelding 103. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 73r. Afbeelding uit König (1992). 

Amor met de schare op weg naar de burcht van Afgunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 104. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 116v. Afbeelding uit König 

(1992). 

Genius met daaronder Amor en de schare die al op weg zijn naar de burcht. 

 

 



 

Afbeelding 105. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding midden veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 24390, fol. 13v. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 106. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding midden veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 24390, fol. 15v. 

De vazallitische kus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 107. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1564, fol. 7v. 

Amor schiet. 



 

Afbeelding 108. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1564, fol. 8v. 

De leeneed. 

 

 

 

Afbeelding 109. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1564, fol. 44v. 

Amor spreekt over de geboorte van Jean de Meun. Het publiek bestaat ofwel uit zijn 

schare ofwel uit Guillaume en Jean. 

 

 

 



 

Afbeelding 110. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 1r. 

De slapende jongeling. Amor bevindt zich in de linkernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 111. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 7r. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding. 112. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 8v. 

Amor en Zachte Blik. 

 

 



 

Afbeelding 113. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 14r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 114. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 15v. 

De leeneed fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 115. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 16r. 

De leeneed fase 2. 

 



 

Afbeelding 116. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 75r. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 117. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 75v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 118. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 76r. 

Amor en zijn schare. 



 

Afbeelding 119. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 76v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

Afbeelding 120. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 77r. Amor en een van zijn baronnen. 



 

Afbeelding 121. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 79v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 122. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 80r. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 123. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 116r. 

Amor en Venus.  

 



 

Afbeelding 124. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 117r. 

De eed op de pijlen van Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 125. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 4v. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 126. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 6v. 

Amor schiet. 

 

 



 

Afbeelding 127. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 7v. 

De leeneed in 2 fasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 128. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 8r. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 129. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 9r. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 



 

Afbeelding 130. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 30v. 

De hereniging van de jongeling met zijn meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 131. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 31r. 

Amor en zijn baronnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 132. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 31v. 

Linksboven: het gebed voor Jean de Meun. Rechtsonder: Amor en zijn schare. 

 



 

Afbeelding 133. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 32r. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 134. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 33v. 

Amor en een van zijn baronnen (Valse Schijn). 

 

 



 

Afbeelding 135. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 34r. 

Amor en een van zijn baronnen (Valse Schijn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 136. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 35r. 

Amor neemt Valse Schijn in dienst door hem te kronen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 137. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 44r. 

Amor en zijn schare. 

 

 



 

Afbeelding 138. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 55v. 

Venus, Genius en Amor. Het publiek zit al klaar voor de preek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 139. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 56r. 

Linksonder: de uitdossing van Genius. 

Rechtsboven: de preek van Genius. 

 

 



 

Afbeelding 140. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

begin veertiende eeuw, Vaticaanstad, BAV, Reg. lat. 1522, fol. 12r. Afbeelding uit 

König (1992). 

Amor in een boomtop. 

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 141. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 8r. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 142. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 13r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 143. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 15r. 

Leeneed fase 1. 

 

 



 

Afbeelding 144. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 15v. 

De leeneed fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 145. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 20v. 

Goed Onthaal, de jongeling en Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 146. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 5v. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 147. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 7r. 

Amor en Zachte Blik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 148. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 13v. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 149. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 14r. 

De vazallitische kus. 

 

 



 

Afbeelding 150. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 80r. 

De hereniging van de jongeling met zijn meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 151. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 82v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 152. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 802, fol. 12v. 

Amor schiet. 

 

 



 

Afbeelding 153. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 802, fol. 14v. 

De vazallitische kus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 154. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste derde deel veertiende eeuw, Parijs, BNF 1558, fol. 14r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 155. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste derde deel veertiende eeuw, Parijs, BNF 1558, fol. 16r. 

Leeneed fase 1. 

 



 

Afbeelding 156. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste derde deel veertiende eeuw, Parijs, BNF 1558, fol. 16v. 

Leeneed fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 157. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

rond 1300, Parijs, BNF, ms. fr. 1576, fol. 7r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 158. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, fol. 6v. 

De jongeling, Amor en Zachte Blik. 

 

 



 

Afbeelding 159. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, 

fol. 11r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 160. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, 

fol. 12r. 

De leeneed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 161. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, 

fol. 12v. 

De vazallitische kus. 

 

 



 

Afbeelding 162. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, fol. 57r. 

De hereniging van de jongeling met zijn meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 163. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, fol. 61r. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 164. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, fol. 87r. 

Het gebed voor Jean de Meun.  

 

 



 

Afbeelding 165. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, 

fol. 106v. 

De preek van Genius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 166. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

6v. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 



 

Afbeelding 167. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 13r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 168. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 14v. 

De leeneed fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 169. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 15r. 

De vazallitische kus. 

 

 



 

Afbeelding 170. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

70v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 171. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

71r. 

Amor en een van zijn volgelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 172. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

76r. 

Amor met Valse Schijn en Gedwongen Celibaat. 

 

 



 

Afbeelding 173. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 108v. 

Venus arriveert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 174. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 114v. 

Afbeelding bij het beklag van Natura tegen Genius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 175. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 127r. 

Afbeelding bij het beklag van Natura tegen Genius.  

 

 



 

Afbeelding 176. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

132v. 

De uitdossing van Genius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 177. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 13r. 

Amor schiet. 

 

 

 



 

Afbeelding 178. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 14v. 

De leeneed fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 179. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 15r. 

Het aanbieden van manschap en het vergrendelen van het hart. 

 

 



 

Afbeelding 180. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 15v. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 181. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 19r. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 182. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 71v. 

Amor met Valse Schijn en Gedwongen Celibaat. 

 



 

Afbeelding 183. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 74v. 

Amor neemt Valse Schijn in dienst door hem te kronen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 184. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

derde kwart veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5226, fol. 7r. 

Dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 185. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

derde kwart veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5226, fol. 14r. Amor schiet. 

 

 



 

Afbeelding 186. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding derde kwart veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5226, fol. 15v. 

Het aanbieden van manschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 187. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding derde kwart veertiende eeuw Parijs, BNF, Arsenal 5226, fol. 17r. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 188. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1569, fol. 7v. 

De eerste ontmoeting tussen Amor en de jongeling. 

 

 

 



 

Afbeelding 189. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1569, fol. 7v. 

Amor en Zachte Blik met gouden pijlen en gouden boog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 190. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1569, fol. 8r. 

Amor en Zachte Blik met zwarte pijlen en zwarte boog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 191. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1569, fol. 13r. Amor schiet. 

 

 

 



 

 

Bijlage 

Afbeeldingen 

 



 

 



 

Afbeelding 1. P1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat tiende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. Lat. 8318, fol. 52r. 

Boven: Luxuria arriveert in haar strijdwagen en bezweert de harten van de 

mannen. 

Onder: Luxuria strooit met rozenblaadjes. 

 



 

Afbeelding 2. P1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat tiende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. Lat. 8318, fol. 52v. 

De deugden willen zich overgeven aan Luxuria. 

 

 

 



 

Afbeelding 3. P1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat tiende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. Lat. 8318, fol. 58v. 

Linkerkolom: Amor en de schare vluchten. 

Rechterkolom: de deugden met de kostbaarheden van Luxuria en Avaritia die 

zich daarop stort. 

 

 



 

Afbeelding 4. Le1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Codices Vossiani latini, in octavo 15 (Adémar 

de Chabannes), fols. 39v en 40r. 

Fol. 39v: het feestmaal van Luxuria; de bazuinen klinken; Luxuria rijdt in haar wagen 

naar het slagveld en bezweert de harten van de mannen. 

Fol 40r: Luxuria strooit met rozenblaadjes; de deugen werpen hun wapen van zich 

af; de deugden geven zich over aan Luxuria; de rede van Sobrietas; Sobrietas stelt 

zich voor de wagen van Luxuria. 

 

 

 



 

Afbeelding 5. Le1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde 

eeuw, Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Codices Vossiani latini, in octavo 

15 (Adémar de Chabannes), fol. 40v. 

Boven doet Sobrietas links de wagen van Luxuria kantelen. Luxuria valt. 

Sobrietas doodt haar rechts en/of spreekt haar honend toe. 

Eronder (even boven het midden van pagina) de vluchtende schare. 

 

 

 



 

Afbeelding 6. C,  Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 17v. 

Boven: de deugden verzamelen zich. 

Onder: het feestmaal van Luxuria. 

 



 

Afbeelding 7. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 18r. 

De strijdhoorns schallen. 

 

 

 



 

Afbeelding 8. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 18v.  

Boven: Luxuria arriveert in haar strijdwagen en bezweert de harten van de mannen. 

Onder: Luxuria strooit met rozenblaadjes. 

 

 



 

Afbeelding 9. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 19r.  

De deugden werpen hun wapens van zich af. 

 

 

 



 

Afbeelding 10. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 19v. 

Boven: de deugden geven zich over aan Luxuria. 

Onder: de rede van Sobrietas. 

 

 

 



 

Afbeelding 11. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 21r. 

Sobrietas stelt zich voor de wagen van Luxuria. 

 

 



 

Afbeelding 12. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol. 21v.   

Sobrietas doet de wagen kantelen en doodt Luxuria. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 13. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol 22r.  

Boven: Sobrietas spreekt de verslagen Luxuria honend toe. 

Onder: Jocus vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 14. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol 22v.  

Amor vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 15. C, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23, fol 23r.  

Boven: Pompa vlucht. Onder: Voluptas vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 16. Lo1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Londen, BL, add. mss. 24199, fol. 18r. 

Afbeelding uit Backhouse, Turner et al. (1984). 

Fol. 18r. Boven: de deugden werpen hun wapens van zich af. 

Onder: de deugden geven zich over aan Luxuria. 

 

 

 



 

Afbeelding 17. Lo1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde 

eeuw, Londen, BL, add. mss. 24199, fol. 21r.  

Boven: de vlucht van Jocus. 

Onder: de vlucht van Amor. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 18. Lo2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Londen, BL, Cotton Cleopatra C VIII, fol. 19v. 

Boven: de deugden geven zich over aan Luxuria. 

Onder: de rede van Sobrietas. 

 

 

 



 

Afbeelding 19. Lo2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde 

eeuw, Londen, BL, Cotton Cleopatra C VIII, fol. 22v. 

Amor vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 20. Le2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding tweede helft negende eeuw, 

Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Codices Burmanniani, in quarto 3, fol. 135v. 

Boven: de schare, waaronder Jocus, vlucht. Midden: Amor vlucht. 

Onder: Pompa vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 21. P2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. lat. 8085, fol. 61v.  

Linkerkolom: het feestmaal van Luxuria; de strijdhoorns schallen. 

Rechterkolom: Luxuria arriveert in haar wagen en bezweert de harten van de 

mannen; Luxuria strooit rozenblaadjes; De deugden werpen hun wapens van 

zich. 

 

 

 



 

Afbeelding 22. P2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. lat. 8085, fol. 62r.   

Boven: de deugden geven zich over aan Luxuria. 

Onder: de rede van Sobrietas.  

 

 

 



 

Afbeelding 23. P2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. lat. 8085, fol. 62v.  

Links: Sobrietas doet de wagen van Luxuria kantelen en Luxuria valt. 

Rechts: Sobrietas doodt Luxuria met een steen. 

 

 

 



 

Afbeelding 24. P2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Parijs, BNF, ms. lat. 8085, fol. 63r.  

Linkerkolom: Sobrietas spreekt Luxuria honend toe; de schare, waaronder Jocus, 

vlucht; Amor vlucht. 

Rechterkolom: Pompa vlucht; Voluptas vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 25. B1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding tweede helft negende 

eeuw, Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 9987-91, fol. 112v. 

Boven: Luxuria hoort het schallen van de bazuinen en begeeft zich naar het 

slagveld. 

Midden: Luxuria in haar strijdwagen. 

Onder: Luxuria strooit met viooltjes en rozenblaadjes. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 26. B1, Prudentius, Psychomachia, afbeelding tweede helft negende eeuw, 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 9987-91, fol. 115v. 

De schare vlucht: Jocus werpt zijn cymbalen van zich af, Amor vlucht, Pompa 

vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 27. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 17v en 18r. 

Links: Het feestmaal van Luxuria. 

Rechts: de strijdhoorns schallen; Luxuria arriveert in haar wagen en bezweert 

de harten van de mannen. 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 28. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 18v en 19r. 

Links: Luxuria strooit met rozenblaadjes. 

Rechts: de deugden werpen hun wapens van zich af; de deugden geven zich over 

aan Luxuria. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 29. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 19v en 20r. 

De rede van Sobrietas. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 30. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 20v en  21r. 

Sobrietas doet de wagen van Luxuria kantelen. Luxuria valt. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 31. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 21v en 22r. 

Links: Sobrietas doodt Luxuria met een steen. 

Rechts: Sobrietas spreekt Luxuria honend toe; de schare, waaronder Jocus, 

vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 32. V, Prudentius, Psychomachia, afbeelding vroeg elfde eeuw, 

Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 412, fols. 22v en 23r. 

Links: Amor vlucht; Pompa vlucht. 

Rechts: Voluptas vlucht 

 

 

 

 



 

Afbeelding 33. Ly, Prudentius, Psychomachia,, afbeelding tweede helft elfde 

eeuw, 

Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts, ms. 22, fol. 17r. 

Boven: Sobrietas spreekt Luxuria honend toe. 

Onder: de schare, waaronder Jocus, vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 34. Ly, Prudentius, Psychomachia,, afbeelding tweede helft elfde eeuw, 

Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts, ms. 22, fol. 17v. 

Boven: Amor vlucht. Midden: Pompa vlucht. 

Onder: Voluptas vlucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 35. Ly, Prudentius, Psychomachia, afbeelding tweede helft elfde eeuw, 

Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts, ms. 22, fol. 17v. 

Detail: Amor vlucht. 

 



 

Afbeelding 36. B2, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat tiende eeuw, 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms 10066-77  

(volgens Katzenellenbogen 977), fol. 126r. 

Luxuria en Sobrietas. 

 

 

 



 

Afbeelding 37. Be, Prudentius, Psychomachia, afbeelding laat negende eeuw, 

Bern, Bürgerbibliothek Cod. 264, fol 36v. Afbeelding uit Bartz en Karnein (1994). 

Pudicitia doodt Libido. 

 

 

 



 

Afbeelding 38. B3, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde 

eeuw, 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9968-72 

(volgens Katzenellenbogen 975), fol 97r. 

Boven: Jocus vlucht. 

Onder: Amor vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 39. G, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Ms. 135, p. 411. 

Boven: de ondeugden willen zich overgeven aan Luxuria, maar worden tot de orde 

geroepen door Sobrietas. 

Onder: Sobrietas doet met haar kruis de wagen kantelen en Luxuria valt. 

 

 

 



 

Afbeelding 40. G, Prudentius, Psychomachia, afbeelding eerste helft elfde eeuw, 

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Ms. 135, p. 412. 

De schare vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 41. Lo3, Prudentius, Psychomachia, afbeelding ca. 1120, 

Londen, BL, Cotton Mss. Cotton Titus D XVI, fol. 6v. 

De strijd tussen Pudicitia en Libido. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 42. Lo3, Prudentius, Psychomachia, afbeelding ca. 1120, 

Londen, BL, Cotton Mss. Cotton Titus D XVI, fol. 19r. 

Luxuria en Sobrietas. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 43. P4, Prudentius, Psychomachia, datering afbeelding: 1298, 

Parijs, BNF, Lat. 15158, fol. 48r. 

Boven: Sobrietas doet de wagen kantelen. Luxuria valt en wordt gedood. 

Onder: Sobrietas spreekt Luxuria honend toe. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 44. P4, Prudentius, Psychomachia, datering afbeelding: 1298, 

Parijs, BNF, Lat. 15158, fol. 48v. 

Boven: Jocus vlucht. 

Onder: Amor vlucht. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 45. P4, Prudentius, Psychomachia, datering afbeelding: 1298, 

Parijs, BNF, Lat. 15158, fol. 49r. 

Boven: Pompa vlucht. 

Onder: Voluptas vlucht. 

 

 

 



 

Afbeelding 46. ‘Apostelsarcofaag’, vijfde eeuw, Toulouse, St. Sernin, ‘Enfeu 

des Comtes’. 

Eros is links en rechts afgebeeld. De linkersculptuur is deels verdwenen. 

Rechts is te zien hoe de naakte en geveugelde Eros op zijn toorts leunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 47. Sarcofaag van Constantia, vierde eeuw, Vaticaans museum. 

Druivenoogstende eroten. 

 



 

Afbeelding 48. Sarcofaag van Junius Bassus, sluitpaneel, vierde eeuw, 

Rome, St. Pieter. 

Afbeelding uit Grabar (1968). 

Eroten met korenschoven. 

 

 

 



 

Afbeelding 49. Sarcofaag van Junius Bassus, vierde eeuw, Rome, St. Pieter. 

Afbeelding uit Volbach (1961). 

De zuilen zijn gedecoreerd met eroten. 

 

 



 

Afbeelding 50. Sarcofaagdeksel, derde eeuw, Rome, Santa Prassede. 

Afbeelding uit Deichmann (1998). 

Rechts is te zien hoe Eros druiven aanbiedt aan de liggende Jonas. 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 51. Sarcofaag, vierde eeuw, Perugia, Oratorio di San Bernardino. 

Eroten dragen een naamstabula. 

 

 

 



 

Afbeelding 52a. Vloermozaïek, vierde eeuw, basiliek van Aquileia. 

Vissende eroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 52b. Vloermozaïek, vierde eeuw, basiliek van Aquileia. 

Vissende eroten. 

 



 

Afbeelding 53. Missorium van Theodosius, vierde eeuw, 

Madrid, Real Academia de la Historia. 

Vier eroten zweven met geschenken in de richting van de keizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding  54. Paleisplafond, vierde eeuw, Trier. 

Afbeelding uit Weber (2000). 

In zeven van de cassetten bevinden zich erotenparen en Eros is in de cassette 

linksonder afgebeeld in het gezelschap van Psyche. 

 



 

Afbeelding 55. Kistje van Projecta, vierde eeuw, Londen, British Museum. 

Twee eroten dragen een clipeus met de bustes van het echtpaar en bevinden 

zich Eroten in het gezelschap van Aphrodite die haar toilet maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 56. Amulet met Hekate, Anubis, de Goede Herder en Amor, 

tweede/derde eeuw, particuliere collectie. Afbeelding uit Michel (2004). 

 



 

Afbeelding 57. Oppianus, Cynegetica, afbeelding midden elfde eeuw, 

Venetië, Biblioteca Marciana, codex Marcianus graecus 497, fol. 40r. 

Afbeelding uit Spatharakis (2004). 

Een halfnaakte vrouw met rechts van haar de inscriptie ‘Ρέα’. Voor de wagen is een 

dansende figuur met een opbollende sluier met boven hem de inscriptie ‘Ερως’. 

 

 

 

Afbeelding 58. Oppianus, Cynegetica, afbeelding midden elfde eeuw, 

Venetië, Biblioteca Marciana, codex Marcianus graecus 497, fol 33r. 

Afbeelding uit Spatharakis (2004). 

Eros belaagt de goden van de Olympus. Rechts vechten twee stervelingen om een 

vrouw. 

 

 



 

Afbeelding 59. Oppianus, Cynegetica, afbeelding midden elfde eeuw, 

Venetië, Biblioteca Marciana, codex Marcianus graecus 497, fol 33v. 

Afbeelding uit Spatharakis (2004). 

Eros maakt jacht op de dieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 60. Hrabanus Maurus, De universo, datering afbeelding: 1023 

Montecassino, Biblioteca dell’Abbazia, 132, fol. 398r. Afbeelding uit 

Himmelmann (1951). 

Venus, Eros en Pan. 

 

 



 

Afbeelding 61. Hrabanus Maurus, De universo, afbeelding laat veertiende-eeuws, 

Berlijn, Staatsbibliothek Ms. latina in fol. 930, fragment. Venus, Eros en Pan, 

Afbeelding uit Himmelmann (1951). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 62. Hrabanus Maurus, De universo, afbeelding vijftiende-eeuws, 

Vaticaanstad, BAV, Pal. lat., 291. Venus, Eros en Pan. Afbeelding uit Himmelmann 

(1951). 

 



 

Afbeelding 63. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, kopie van de 

oorspronkelijke afbeelding, uitgegeven in 1818 in de Engelhardtfacsimile, 

Straatsburg, Bibliothèque de la Ville. In de uitgave van Green (1979) fol. 

201v. 

Luxuria arriveert met haar gevolg in haar strijdwagen op het slagveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 64. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, afbeelding naar een 

negentiende-eeuwse calque van Bastard d’Estang, Parijs, BNF, Département 

des Manuscrits (nouvelles acquisitions fr. 6044- 6046, 6083-6084). Afbeelding 

uit Green, deel II (1979), fol. 202r. 

De deugden willen zich overgeven aan Luxuria. 

 



 

Afbeelding 65. Sachsenspiegel, afbeelding vroeg veertiende eeuw, 

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 164, fol. 5v. Manschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 66. Sachsenspiegel, afbeelding vroeg veertiende eeuw, Heidelberg, 

Universitätsbibliothek, Cpg 164, fol. 6v. Manschap. 



 

Afbeelding 67. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, afbeelding naar een 

negentiende-eeuwse calque van Bastard d’Estang, Parijs, BNF, Département 

des Manuscrits (nouvelles acquisitions fr. 6044- 6046, 6083-6084). 

Afbeelding uit Green, Deel II (1979), fol. 202v. Sobrietas doodt Luxuria en 

de schare van Luxuria vlucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 68a. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, kopie van de 

oorspronkelijke afbeelding, uitgegeven in 1818 in de Engelhardtfacsimile, 

Straatsburg, Bibliothèque de la Ville. In de uitgave van Green (1979) fol. 

215r. 

Ludus Monstrorum. 

 



 

Afbeelding 68b. Herrad van Landsberg, Hortus deliciarum, afbeelding naar een 

negentiende-eeuwse calque van Bastard d’Estang, Parijs, BNF, Département des 

Manuscrits (nouvelles acquisitions fr. 6044- 6046, 6083-6084). Afbeelding uit Green, 

Deel II (1979), fol. 215r. Ludus Monstrorum met daaronder het Rad van Fortuin. 

 

 

 



 

Afbeelding 69. Lambert van Sint Omaars, Liber Floridus afbeelding ca. 1120. 

Gent, Universiteitsbibliotheek, ms. 16, fol. 231v. Arbor Bona. 

Afbeelding uit Katzenellenbogen (1989). 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 70. Lambert van Sint Omaars, Liber Floridus afbeelding ca. 1120. 

Gent, Universiteitsbibliotheek, ms. 16, fol. 232r. Arbor Mala. 

Afbeelding uit Katzenellenbogen (1989). 

 

 

 

 



 

Afbeelding 71. Pseudo-Hugo van St. Victor, De fructibus carnis et spiritus, 

afbeelding tweede kwart twaalfde eeuw, Salzburg, Studienbibliothek, ms. 

V1H 162, fol. 75v. 

Ondeugdenboom. 

Afbeelding uit Katzenellenbogen (1989). 

 

 

 



 

Afbeelding 72. Pseudo-Hugo van St. Victor, De fructibus carnis et spiritus, afbeelding 

tweede kwart twaalfde eeuw, Salzburg, Studienbibliothek, ms. V1H 162, fol. 76r. 

Deugdenboom. 

Afbeelding uit Katzenellenbogen (1989). 

 

 

 

 



 

Afbeelding 73a/b. Kaiserpokal, rond 1300, Stadhuis Osnabrück, Ratsschatz: 

2564. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 73c. Kaiserpokal, rond 1300, Stadhuis Osnabrück. Ratsschatz: 

2564. 

Detail van het deksel. 

Afbeelding uit Panofsky (1960). Eros met toorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 74. Kathedraal Saint Etienne van Auxerre, westfaçade, sculptuur 

ca. 1280. 

Eros slaapt op zijn toorts. Afbeelding uit Panofsky (1960). 

 

 



 

Afbeelding 75. Meester Wiligelmus, sculptuur ca. 1170, 

Kathedraal San Giminiano van Modena, westfaçade. 

Eros met omgekeerde toorts. 

Afbeelding uit Panofsky (1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 76. Meester Wiligelmus, sculptuur ca. 1170, 

Kathedraal San Giminiano van Modena, westfaçade. 

Eros met omgekeerde toorts en ibis. 

 



 

Afbeelding 77. Kathedraal San Giminiano van Modena. Afbeelding uit 

Toman (1996). 

 

 

 



 

Afbeelding 78. Li arbre d’amours, ca. 1275, 

Parijs, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 2200. fol. 189v. Liefdesboom. 

Afbeelding uit Bartz (1994). 

 

 

 



 

Afbeelding 79. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding rond 

1256, Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 389, fol. 19r. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man. 

 

 

 

 



 

Afbeelding 80. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding tweede helft 

veertiende eeuw, Erlangen, Universitätsbibliothek, Ms. B 7 Erl 8Va (fragment). 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man.  

Afbeelding uit Frühmorgen-Voss (1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 81a. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding eind 

veertiende eeuw/rond 1400, Berlijn, Staatsbibliothek, Ms. Hamiltoniana, 675, fol. 

15v. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man.  

 



 

Afbeelding 81b. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding eind 

veertiende eeuw/rond 1400 (detail), Berlijn, Staatsbibliothek, Ms. 

Hamiltoniana, 675, fol. 15v. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man. 

 

 



 

Afbeelding 82. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding 1410-1420, 

Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 330, fol. 15r. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man.   

 

 

 

 



 

Afbeelding 83. Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, afbeelding rond 

1480, Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 320, fol. 16v. 

De liefde schiet een pijl af op een dwaze en een wijze man. 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 84. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1559, fol. 15r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 85. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1559, fol. 16v. 

Amor leenheer en leraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 86. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms fr. 378, fol. 18r. 

Amor schiet. 

 



 

Afbeelding 87. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms fr. 378, fol. 18v. 

Het aanbieden van manschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 88. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding dertiende eeuw, Parijs, BNF, ms fr. 378, fol. 18v. 

De acceptatie van manschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 89. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw, Parijs, BNF Arsenal 5210, fol. 6r. 

Dans in de tuin van Vermaak. 

 

 



 

Afbeelding 90. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF Arsenal 5210, fol. 7r. 

Dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 91. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF Arsenal 5210, fol. 12r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 92. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF Arsenal 5210, fol. 13v. 

De leeneed. 

 



 

Afbeelding 93. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding begin veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1561, fol. 12r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 94. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding begin veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1561, fol. 13r. 

Amor leenheer en leraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 95. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding begin veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1561, fol. 65v. Amor 

spreekt over de geboorte van Jean de Meun. Zijn publiek bestaat ofwel uit 

zijn schare ofwel uit Guillaume en Jean.  

 



 

Afbeelding 96. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 10r. Afbeelding uit König (1992). 

De eerste ontmoeting tussen de jongeling en Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 97. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 12r. Afbeelding uit König (1992). 

Amor schiet. 

 



 

Afbeelding 98. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol 14v. Afbeelding 

uit König (1992). 

De leeneed/het vergrendelen van het hart. 

 

 



 

Afbeelding 99. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol 63r. Afbeelding uit König (1992). 

De hereniging van de jongeling met zijn meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 100. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 64r. Afbeelding uit König (1992). 

De vrouwelijk schare bij Amor. 

 

 



 

Afbeelding 101. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 64v. Afbeelding 

uit König (1992). 

De mannelijke schare bij Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 102. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 65r. Afbeelding 

uit König (1992). Het gebed voor Jean de Meun.  

 

 



 

Afbeelding 103. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 73r. Afbeelding uit König (1992). 

Amor met de schare op weg naar de burcht van Afgunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 104. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vóór 1283, Vaticaanstad, BAV, Urb. Lat. 376, fol. 116v. Afbeelding uit König 

(1992). 

Genius met daaronder Amor en de schare die al op weg zijn naar de burcht. 

 

 



 

Afbeelding 105. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding midden veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 24390, fol. 13v. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 106. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding midden veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 24390, fol. 15v. 

De vazallitische kus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 107. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1564, fol. 7v. 

Amor schiet. 



 

Afbeelding 108. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1564, fol. 8v. 

De leeneed. 

 

 

 

Afbeelding 109. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1564, fol. 44v. 

Amor spreekt over de geboorte van Jean de Meun. Het publiek bestaat ofwel uit zijn 

schare ofwel uit Guillaume en Jean. 

 

 

 



 

Afbeelding 110. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 1r. 

De slapende jongeling. Amor bevindt zich in de linkernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 111. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 7r. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding. 112. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 8v. 

Amor en Zachte Blik. 

 

 



 

Afbeelding 113. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 14r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 114. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 15v. 

De leeneed fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 115. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 16r. 

De leeneed fase 2. 

 



 

Afbeelding 116. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 75r. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 117. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 75v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 118. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 76r. 

Amor en zijn schare. 



 

Afbeelding 119. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 76v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

Afbeelding 120. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 77r. Amor en een van zijn baronnen. 



 

Afbeelding 121. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 79v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 122. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 80r. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 123. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 116r. 

Amor en Venus.  

 



 

Afbeelding 124. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1567, fol. 117r. 

De eed op de pijlen van Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 125. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 4v. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 126. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 6v. 

Amor schiet. 

 

 



 

Afbeelding 127. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 7v. 

De leeneed in 2 fasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 128. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 8r. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 129. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 9r. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 



 

Afbeelding 130. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 30v. 

De hereniging van de jongeling met zijn meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 131. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 31r. 

Amor en zijn baronnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 132. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 31v. 

Linksboven: het gebed voor Jean de Meun. Rechtsonder: Amor en zijn schare. 

 



 

Afbeelding 133. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 32r. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 134. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 33v. 

Amor en een van zijn baronnen (Valse Schijn). 

 

 



 

Afbeelding 135. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 34r. 

Amor en een van zijn baronnen (Valse Schijn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 136. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 35r. 

Amor neemt Valse Schijn in dienst door hem te kronen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 137. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 44r. 

Amor en zijn schare. 

 

 



 

Afbeelding 138. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 55v. 

Venus, Genius en Amor. Het publiek zit al klaar voor de preek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 139. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 9345, fol. 56r. 

Linksonder: de uitdossing van Genius. 

Rechtsboven: de preek van Genius. 

 

 



 

Afbeelding 140. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

begin veertiende eeuw, Vaticaanstad, BAV, Reg. lat. 1522, fol. 12r. Afbeelding uit 

König (1992). 

Amor in een boomtop. 

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 141. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 8r. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 142. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 13r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 143. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 15r. 

Leeneed fase 1. 

 

 



 

Afbeelding 144. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 15v. 

De leeneed fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 145. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste helft veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 3338, fol. 20v. 

Goed Onthaal, de jongeling en Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 146. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 5v. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 147. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 7r. 

Amor en Zachte Blik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 148. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 13v. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 149. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 14r. 

De vazallitische kus. 

 

 



 

Afbeelding 150. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 80r. 

De hereniging van de jongeling met zijn meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 151. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1575, fol. 82v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 152. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 802, fol. 12v. 

Amor schiet. 

 

 



 

Afbeelding 153. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 802, fol. 14v. 

De vazallitische kus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 154. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste derde deel veertiende eeuw, Parijs, BNF 1558, fol. 14r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 155. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eerste derde deel veertiende eeuw, Parijs, BNF 1558, fol. 16r. 

Leeneed fase 1. 

 



 

Afbeelding 156. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eerste derde deel veertiende eeuw, Parijs, BNF 1558, fol. 16v. 

Leeneed fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 157. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

rond 1300, Parijs, BNF, ms. fr. 1576, fol. 7r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 158. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, fol. 6v. 

De jongeling, Amor en Zachte Blik. 

 

 



 

Afbeelding 159. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, 

fol. 11r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 160. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, 

fol. 12r. 

De leeneed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 161. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, 

fol. 12v. 

De vazallitische kus. 

 

 



 

Afbeelding 162. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, fol. 57r. 

De hereniging van de jongeling met zijn meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 163. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, fol. 61r. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 164. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, fol. 87r. 

Het gebed voor Jean de Meun.  

 

 



 

Afbeelding 165. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 897, 

fol. 106v. 

De preek van Genius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 166. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

6v. 

De dans in de tuin van Vermaak. 

 

 



 

Afbeelding 167. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 13r. 

Amor schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 168. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 14v. 

De leeneed fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 169. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 15r. 

De vazallitische kus. 

 

 



 

Afbeelding 170. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

70v. 

Amor en zijn schare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 171. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

71r. 

Amor en een van zijn volgelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 172. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

76r. 

Amor met Valse Schijn en Gedwongen Celibaat. 

 

 



 

Afbeelding 173. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 108v. 

Venus arriveert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 174. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 114v. 

Afbeelding bij het beklag van Natura tegen Genius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 175. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 127r. 

Afbeelding bij het beklag van Natura tegen Genius.  

 

 



 

Afbeelding 176. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding veertiende eeuw, Oxford, Bodleian Library, Selden Supra 57, fol. 

132v. 

De uitdossing van Genius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 177. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 13r. 

Amor schiet. 

 

 

 



 

Afbeelding 178. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 14v. 

De leeneed fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 179. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 15r. 

Het aanbieden van manschap en het vergrendelen van het hart. 

 

 



 

Afbeelding 180. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 15v. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 181. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 19r. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 182. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 71v. 

Amor met Valse Schijn en Gedwongen Celibaat. 

 



 

Afbeelding 183. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

eind veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5209, fol. 74v. 

Amor neemt Valse Schijn in dienst door hem te kronen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 184. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

derde kwart veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5226, fol. 7r. 

Dans in de tuin van Vermaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 185. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

derde kwart veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5226, fol. 14r. Amor schiet. 

 

 



 

Afbeelding 186. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding derde kwart veertiende eeuw, Parijs, BNF, Arsenal 5226, fol. 15v. 

Het aanbieden van manschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 187. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding derde kwart veertiende eeuw Parijs, BNF, Arsenal 5226, fol. 17r. 

Amor dicteert zijn wetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 188. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, 

afbeelding vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1569, fol. 7v. 

De eerste ontmoeting tussen Amor en de jongeling. 

 

 

 



 

Afbeelding 189. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1569, fol. 7v. 

Amor en Zachte Blik met gouden pijlen en gouden boog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 190. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1569, fol. 8r. 

Amor en Zachte Blik met zwarte pijlen en zwarte boog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 191. Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Roman de la Rose, afbeelding 

vroeg veertiende eeuw, Parijs, BNF, ms. fr. 1569, fol. 13r. Amor schiet. 

 

 

 


