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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. 


