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Boek besprek ingen116

Het eerste boek van Hans de Greeve, oud-docent 
Klassieke Talen, blijkt tevens een levenswerk. 
Jarenlang verzamelde hij afbeeldingen van sibil-

len overal waar hij kwam: in West- en Noord-Europa, de 
Balkan, tot in Mexico toe bleken de geheimzinnige voor-
spelsters in kloosters en kerken te schuilen, soms onver-
wacht, soms overbekend. Hij kwam ze op bijna honderd 
plaatsen tegen. De neerslag van al die jaren arbeid vormt 
direct ook de meerwaarde van dit boek, want zoiets doen 
weinigen hem na. 

Daarnaast stond hem 
het doel voor ogen om met 
zijn boek een brug te slaan 
tussen de heidense oor-
sprong van de waarzegsters 
en de christelijke kunst in 
wier jas zij de middeleeu-
wen overleefden. Zoals bij 
zoveel herontdekkingen 
uit de Renaissance bleken 
sibillen een ononderbroken 
leven te hebben dankzij een 
veranderende uitleg van 
hun voorspellingen. Deze 
raadselachtige en wijze vrouwen werden door de chris-
tenen, voorgegaan door gehelleniseerde joden, omarmd 
om duidelijk te maken dat ook de heidenen al hadden 
voorvoeld dat de Verlosser zou komen om de geschiede-
nis een wending te geven. De voorkennis van de sibillen 
van ‘het plan van God’ mocht zich overigens in een wis-
selende belangstelling verheugen. Niet iedereen geloofde 
hun orakelspreuken onvoorwaardelijk. Dat lot delen ze 
met vele profeten en waarzeggers. 

Vervolgens is voor De Greeve de vraag geweest hoe 
een dergelijk weids onderwerp in een leesbare en logische 
vorm moest worden gegoten: het geheel gaat om tek-
sten, hun interpretaties, de beelden en de iconografie 
ervan. Het was een goede greep om te beginnen met 
een inleiding waarin antieke schrijvers als Heraclitus, 
Plato, Aristoteles en Vergilius tot aan Prudentius aan 
het woord komen omtrent de tien (pas veel later werden 
het er twaalf) sibillen en wier positieve receptie door 
christelijke auteurs als Augustinus bijna vanzelfsprekend 
lijkt. Een apart hoofdstuk krijgt Filippo de’ Barbieri, 
wiens uitvoerige beschrijving van de sibillen uit 1481 veel 
invloed kreeg. De eerste gedrukte uitgave van Lactantius’ 
Divinae institutiones uit 1465 komt er daarentegen be-
kaaid van af. 

Als classicus staat De Greeve enigszins onhandig op 
zijn benen wanneer hij in de weer is met plaatjes: mensen 
die van teksten weten hebben altijd moeite met afbeel-

dingen en andersom, want waar schuilen werkelijkheid 
en waarheid, in de tekst of in de afbeelding? Zowel tek-
sten als afbeeldingen kennen hun eigen tradities. Met de 
voorstellingen is De Greeve daarom in de eerste plaats als 
compilator opgetreden zonder de pretentie van volledig-
heid of diepgang. Hij beperkt zich allereerst tot schil-
deringen en beeldhouwwerken in kerken en kloosters: 
geen miniaturen, geen schilderijen, al maakt hij enkele 
uitzonderingen, waaronder het Lam Gods retabel van Jan 
van Eyck in Gent. Hij bespreekt voorstellingen gemaakt 

tussen circa 1000 en 1800 
opgedeeld naar landen: 
Italië, Frankrijk, Spanje, 
overige landen in West- en 
Noord-Europa, Mexico 
en de Balkan. Er zitten 
prachtige tussen. Zo sieren 
de gerestaureerde laatmid-
deleeuwse gewelfschilderin-
gen in de Walburgkerk in 
Zutphen het boekomslag, 
en krijgen de onopvallende, 
maar gracieuze sibil-
len op de koorbanken in 

Dordrecht de aandacht die zij verdienen. 
Maar hoe aanlokkelijk de sibillijnse kennis van ‘het 

plan Gods’ ook was, het gaat in de geschiedenis van de 
uitbeelding van de sibillen om een complexe thematiek 
die zowel grondige interpretatie van antieke en latere 
teksten, als nauwkeurige analyses van afbeeldingen 
vereisen in hun eigen iconografische context. De sibillen 
zijn immers steeds opgenomen in grotere decoratiepro-
gramma’s, iets waar Hans de Greeve weinig tot geen aan-
dacht aan besteedt. Al zetten de klassieke en Neolatijnse 
teksten de sibillen zeker in een bredere context, veel 
dieper kan De Greeve niet graven. Het blijft veelal bij 
beschrijvingen en opsommingen waar afbeeldingen van 
de sibillen per land te vinden zijn. In dat opzicht maakt 
hij zijn derde doel waar: een handreiking te bieden voor 
de kunstreiziger. Vooral voor wie van Italië houdt is het 
fotomateriaal met de gedetailleerde beschrijvingen de 
moeite waard.

Eén sibille krijgt een eigen hoofdstuk en dat is de 
Tiburtijnse sibille omdat zij in twee verschillende tradi-
ties haar plaats heeft gevonden. Zij is de voorspelster van 
het lijden van Christus, en in een zelfstandige rol is zij 
degene die aan keizer Augustus haar visioen vertelde van 
een gouden cirkel aan de hemel waarin een zeer schone 
maagd op een altaar zat met een prachtig kind op haar 
schoot. Zij verkondigde dat er ‘een koning machtiger dan 
hij (Augustus) geboren was’. De keizer besloot daarop 
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dat hij zich niet moest laten vergoddelijken. Onder meer 
Rogier van der Weyden beeldde de gebeurtenis af in een 
zijvleugel van het Bladelin triptiek (circa 1435), dat nu in 
Berlijn hangt.

Deze in Italië zo populaire Tiburtijnse sibille komt 
merkwaardigerwijs niet voor op één van de allerbe-
roemdste werken uit de Westerse kunstgeschiedenis, de 
beschildering van de Sixtijnse kapel door Michelangelo. 
Waar de rest van het boek alles weg heeft van een com-
pendium, tracht De Greeve hier dieper op Michelangelo’s 
bronnen en ideeën in te gaan. Dat lukt slechts in een 
aantal opzichten. Wellicht zorgt het artikel over de 
goed zichtbare initiaal Q in het boek van de sibille van 
Erithraea van de hand van Ilse Slot, dat in een van de 
volgende afleveringen van Fragmenta verschijnt, nog 
voor verrassingen.

Het is geen ideaal boek geworden. Het gaat niet diep, 
het hakkelt, het springt heen en weer. Een klein voor-
beeld: is de sibille van Erithraea van Michelangelo nu 

oud (p. 74), of heeft ze een fijngetekend jong gezicht (p. 
75)? Het blijkt dat de Franse geleerde Emile Mâle haar 
in zijn in het Latijn geschreven proefschrift oud noemt, 
en De Greeve neemt die zin over. Vervolgens is hij dat 
bij zijn eigen beschrijving waarschijnlijk vergeten. Maar, 
zoals gezegd, de afbeeldingen maken veel goed. 

Overigens is het enige in Nederland aanwezige exem-
plaar van het proefschrift van Mâle (Quomodo sibyllas 
recentiores artifices repreasentaverint, Parijs 1899) uit 
de universiteitsbibliotheek in Groningen verdwenen. In 
een latere publicatie gaat Mâle verder op  het onderwerp 
van de sibillen in (L’art religieux de la fin du Moyen Age 
en France, Parijs 1908), en deze is gelukkig vele malen 
herdrukt. Wie door De Greeves enthousiasme is aange-
stoken, leze vervolgens Mâles veelzijdige, nog lang niet 
versleten overzicht.
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