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Frons tua candida nix
Beschrijvingen van vrouwen in de Latijnse literatuur van 
de twaalfde en dertiende eeuw

Piet Gerbrandy

Summary: In Latin literature of the Middle Ages, descriptions of (beautiful)  
women tend to conform to models taught at grammar schools. Most of these re-
presentations appear to be devoid of realism and liveliness to the extent that the fe-
males depicted look like statues or paintings. Gifted writers, however, succeed in 
exploiting the given pattern to create texts of dazzling inventiveness. In this article, 
a representative anthology of relevant passages is discussed. 

1   Inleiding: Marbod van Rennes

Marbod van Rennes (ca. 1035-1123), die in de laatste decennia van de elfde 
eeuw aan de kathedraalschool van Angers doceerde, besluit een van zijn ero-
tische elegieën als volgt:

frons tua candida nix, crines et lumina sunt pix,
 os tibi coccineum, dens ebur egregium.
gutture vel collo cedit tibi pulcher Apollo,
 cetera pulchra tibi cunctaque grata michi.
te michi da munus, quia si non, das mihi funus,
 dic igitur, quando, dic, ubi quove modo.1

Je voorhoofd is witte sneeuw, je haren en ogen zijn (zwart als) pek, je hebt een 
scharlakenrode mond, een gebit van uitstekend ivoor. Wat betreft keel of hals 
doet de mooie Apollo onder voor jou, en ook al het andere aan jou is mooi en be-
valt mij zeer. Geef me jou ten geschenke, want zo niet, dan geef je me de dood; 
noem dus tijd en plaats, en de wijze waarop.

In een ander gedicht daalt hij, na het lange blonde (auricolor) haar en het  
zwaanwitte gezicht (candida frons ut olor) van het meisje te hebben beschre-
ven, nog iets verder af:

1 Dit fragment en het volgende komen uit gedichten die voor het eerst zijn uitgegeven in 1950 door 
Bulst (1984: 186-187). Langosch (1968: 264-265) reproduceert de gedichten, met vertaling; zie over 
Marbods werk in het algemeen bijvoorbeeld Raby (1957: 329-337).
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298 Lampas 49 (2016) 3

et declive latus et venter continuatus
 quodque stat in primis, ilia stricta nimis.
hec et que restant, ex tunc michi vulnera prestant,
 que nisi contigero, vivere non potero.

en de helling van haar flank en de gladde buik en, wat het allerbelangrijkste is, zeer 
strakke lendenen. Dit, en de rest, veroorzaakt mij sindsdien verwondingen, en als 
ik het niet in handen krijg, kan ik niet meer leven.

Hoewel Marbod ook homo-erotische poëzie heeft geschreven,2 richt het me-
rendeel van zijn korte gedichten zich tot meisjes, waarbij de suggestie wordt 
gewekt dat het gaat om adellijke leerlingen van het internaat voor meisjes in 
Angers waaraan hij vermoedelijk verbonden was.3 Natuurlijk valt niet uit te 
sluiten dat de docent enkele van zijn pupillen werkelijk met gewaagde versjes 
bestookte, maar gezien de wijze waarop de teksten gestructureerd zijn, ligt 
het meer voor de hand aan te nemen dat we te maken hebben met literaire vin-
geroefeningen – mogelijk ter instructie van Marbods leerlingen van beiderlei 
kunne.4 De meisjes komen niet tot leven, de beeldtaal lijkt clichématig, boven-
dien varieert Marbod veelvuldig op wat blijkbaar een geijkt schema was. Ge-
zichten zijn nu eenmaal niet wit als sneeuw en het rood van een mond is nooit 
zo fel dat het scharlaken genoemd kan worden – tenzij er weinig subtiele cos-
metica in het spel zijn, maar daarover horen we niets. 

Waar komen zulke schema’s vandaan? In welke traditie staat deze poëzie? 
In dit artikel laat ik zien dat in de Latijnse poëzie van vooral de twaalfde en 
dertiende eeuw krachtige conventies bestonden ten aanzien van het beschrij-
ven van vrouwelijk schoon. Eerst ga ik kort in op de antieke bronnen van 
dergelijke ekphraseis, vervolgens bespreek ik twee poëticale handboeken die 
dateren van ongeveer 1175 en 1210, ten slotte besteed ik aandacht aan twee 
uitzonderlijke gevallen, respectievelijk een pseudo-ovidiaans gedicht van hal-
verwege de dertiende eeuw en een prosimetrum uit de tweede helft van de 
twaalfde eeuw. Uit mijn voorbeelden zal blijken dat beschrijvingen als die van 
Marbod meer met lezen en schrijven dan met kijken te maken hebben.5 

2   De retorische achtergrond

Zoals elders in dit nummer uiteengezet, behoort de kunst van het beschrij-
ven in de Oudheid tot de basisopleiding van een redenaar.6 Volgens Quinti-

2 Zie Pugh (2000). 
3 Langosch (1968: 363) neemt aan dat Marbod lesgaf in het vrouwenklooster Le Ronceray, en dat hij 

echt verliefd was op de in de gedichten aangesproken meisjes. Zie ook Bulst (1984: 195-196).
4 Marbod schreef ook een boekje over stijlfiguren: De Ornamentis Verborum.
5 Zie over ekphrasis in de Middeleeuwen bijvoorbeeld Ratkowitsch (1991) en (ed., 2006). 
6 Zie vooral Webb (2009) en de bijdrage van De Jonge in deze Lampas. 
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Piet Gerbrandy Frons tua candida nix 299

lianus is het voornaamste doel van een descriptio (het Latijnse equivalent van 
ekphrasis) het teweegbrengen van aanschouwelijkheid (evidentia). Voor een 
redenaar is dat een probaat middel om in de rechtbank een jury te overtuigen, 
waarbij het een essentiële vooronderstelling is dat je directer toegang hebt tot 
de (vermeende) feiten door ze vóór je te zien dan door er alleen maar over te 
horen.7 Een van de door Quintilianus voorgestelde methodes behelst de sta-
peling van sprekende details; als voorbeeld geeft hij een beknopte opsomming 
van wat er allemaal te zien zou kunnen zijn wanneer een stad wordt ingeno-
men. 

De retorische theorie werd, overigens in sterk ingedikte vorm, overgeno-
men door middeleeuwse schoolmeesters, die bij hun onderwijs doorgaans 
laatantieke handboeken gebruikten.8 Een van de populairste autoriteiten was 
de Noord-Afrikaan Priscianus, die aan het begin van de zesde eeuw gram-
matica doceerde in Constantinopel. In zijn Praeexercitamina (gebaseerd op 
Griekstalige progymnasmata) maakt hij de belangrijke opmerking dat de 
stijl van een beschrijving in overeenstemming moet zijn met het karakter van 
het beschreven object: si clara res est, sit et oratio similis; sin summissa, huic 
quoque aptetur qualitas verborum (‘gaat het om iets schitterends, laat dan ook 
de taal van dat niveau zijn; maar betreft het iets van minder belang, pas daar-
aan dan ook de aard van je woorden aan’).9 Kortom, res en verba dienen zo 
veel mogelijk de indruk te wekken samen te vallen. 

Aangezien sinds de Ilias ook het beschrijven van kunstwerken tot de vaste 
conventies van poëzie was gaan behoren, lag het voor de hand dat retorische 
handboeken daaraan aandacht zouden besteden, maar in feite gebeurt dat zo 
goed als nooit. Ruth Webb citeert slechts één passage, uit de Progymnasma-
ta van Nikolaos (vijfde eeuw), waar verteld wordt hoe je de beschrijving van 
een bronzen standbeeld of een schilderij van een man moet aanpakken. Afge-
zien van het advies om verklaringen te geven waarom de kunstenaar de man 
in kwestie juist op deze manier heeft afgebeeld (zijn psychische gesteldheid, 
de omstandigheden die leidden tot dit moment in zijn leven), instrueert Ni-
kolaos zijn leerlingen als volgt:

Ἀρξόμεθα δὲ ἀπὸ τῶν πρώτων, καὶ οὕτως ἐπὶ τὰ τελευταῖα ἥξομεν οἷον εἰ ἄνθρωπον 
χαλκοῦν ἢ ἐν γραφαῖς ἢ ὁπωσοῦν ἔχομεν ἐν τῇ ἐκφράσει ὑποκείμενον, ἀπὸ κεφαλῆς 
τὴν ἀρχὴν ποιησάμενοι βαδιοῦμεν ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος· οὕτω γὰρ πανταχόθεν ἔμψυχος  
ὁ λόγος γίνεται.10

We zullen beginnen met het eerste om zo tot het laatste te komen. Indien we bij-
voorbeeld een man die is uitgebeeld in brons of op een schilderij, of op welke wij-

7 Quintilianus, Institutio Oratoria 8.3.61-71.
8 Copeland en Sluiter (2009) geven een overzicht. 
9 Priscianus, Praeexercitamina, ‘De Descriptione’ (Keil 1961, deel 3: 439). 
10 Webb (2009: 203-204).

Lampas 2016-3.indb   299 02-08-16   13:33



300 Lampas 49 (2016) 3

ze dan ook, tot object van beschrijving nemen, zullen we beginnen met het hoofd 
en vandaar voortgaan met de afzonderlijke details. Want zo draagt alles wat we 
vertellen bij tot de levendigheid.

Of het nu komt door retorische conventies of door een misschien natuurlijke 
neiging bij het kijken naar mensen bovenaan te beginnen, in elk geval kennen 
we uit de Latijnse literatuur van de Oudheid een paar voorbeelden van be-
schrijvingen van levende personen waarbij de methode van Nikolaos lijkt te 
zijn toegepast. 

Het bekendste geval is waarschijnlijk Ovidius, Amores 1.5 (Aestus erat), 
waarin de geliefden het kinky spel spelen dat hij haar de kleren van het lijf 
rukt. De tweede helft van het gedicht bevat een beknopte beschrijving van 
haar naakte lichaam (verzen 19-22), die achtereenvolgens haar schouders, ar-
men, borsten, buik, heupen en dijen betreft. Besteedt Ovidius geen aandacht 
aan het hoofd, juist dat staat centraal in een korte passage uit de eerste elegie 
van Maximianus (zesde eeuw):

Nigra supercilia, frons libera, lumina nigra,
   urebant animum saepe notata meum.
flammea dilexi modicumque tumentia labra,
   quae gustata mihi basia plena darent.11

Zwarte wenkbrauwen, een vrijmoedig gezicht, zwarte ogen, zetten mijn hart vaak 
in vuur in vlam wanneer ik ze opmerkte. Ik hield van vurige en lichtelijk zwellen-
de lippen, die, wanneer ik ze proefde, mij volle kussen konden geven. 

Een heel ander voorbeeld valt te lezen in een brief van de Gallische aristocraat 
Sidonius Apollinaris (ca. 430-480), die in 469 bisschop van Clermont-Ferrand 
zou worden. Op verzoek van zijn zwager Agricola beschrijft hij de Visigo-
tische koning Theoderik II (regeringsperiode 453-466), en wel van kruin tot 
voeten, met een uitvoerige, zeer realistische weergave van de meest uiteenlo-
pende details, zoals ’s mans neusharen, de gecompliceerde teint van zijn ge-
zicht, de hardheid van zijn dijen en de rimpelloosheid van zijn knieën.12 

Bij het lezen van beschrijvingen van vrouwen in de middeleeuwse litera-
tuur is het van belang in het achterhoofd te houden dat de auteurs deze of 
vergelijkbare modellen, van Quintilianus en Priscianus tot Ovidius, Maxi-
mianus en Sidonius, kenden. Aangezien schrijven in de Middeleeuwen, mis-

11 Maximianus 1.95-99 (Schneider 2003: 167). De zes elegieën worden ook wel als één doorlopend 
gedicht gelezen.

12 Sidonius Apollinaris, Epistulae 1.2.2-3 (Anderson 1996: 334-337). Sidonius zou als model Sue-
tonius gebruikt kunnen hebben, die in zijn keizersbiografieën steeds ook het uiterlijk van zijn 
personages beschrijft. Maar Suetonius gaat minder systematisch te werk. Zie bijvoorbeeld de be-
schrijving van Augustus, waarbij wel een dalend verticale tendens valt te bespeuren (Suetonius, 
Augustus 79-80). Suetonius diende op zijn beurt als voorbeeld voor Einhard (ca. 770-840), die in 
zijn Vita Karoli Magni 22 een korte beschrijving van Karels uiterlijk geeft (kruin, ogen, neus, nek, 
buik en ledematen, in deze volgorde).  
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schien nog sterker dan in de Oudheid, altijd begon met het imiteren van en 
variëren op wat men op school had gelezen, hetgeen zeker in de hand werd 
gewerkt doordat Latijn geen moedertaal meer was, is het niet meer dan van-
zelfsprekend dat we voortdurend herkenbare patronen aantreffen, of het nu 
gaat om standaardredeneringen (loci communes) die aantonen dat de vrouw 
de bron van alle kwaad is, of om beschrijvingen van steden, jaargetijden en 
mensen.13 Daarbij komt dat de techniek van imitatie en variatie van nature een 
cumulerend effect heeft: wil je je voorgangers overtreffen, dan kun je dat doen 
door details toe te voegen. Dat is precies wat we vanaf de twaalfde eeuw zien 
gebeuren bij de ekphraseis van vrouwen. 

3   Twee poëticale handboeken

Terwijl tussen de zevende en de elfde eeuw het zwaartepunt van onderwijs, 
literatuur en wetenschap in de kloosters lag, van Zuid-Italië tot Ierland, ver-
schoof dat in de tweede helft van de elfde eeuw naar de steden. Kathedraal-
scholen, waaruit in de loop van de twaalfde en dertiende eeuw universiteiten 
zouden voortkomen, groeiden en boden onderricht aan groepen van, vaak 
zeer jonge, studenten die niet zozeer een kerkelijke, als wel een wereldlijke 
carrière op het oog hadden. Dat had uiteraard zijn weerslag op de lectuurpro-
gramma’s (Ovidius werd bijvoorbeeld immens populair),14 maar ook op de li-
teratuur die de alumni van deze instituten gingen produceren. In aansluiting 
bij de Occitaanse liefdeslyriek die vanaf het begin van de twaalfde eeuw West-
Europa zou veroveren, ontstond er een frivole vorm van (gezongen) poëzie in 
het Latijn, terwijl anderzijds klassieke genres als het epos en de satire nieuw 
leven werd ingeblazen.15  

Jonge dichters hadden behoefte aan instructie. Men kende uiteraard de Ars  
Poetica van Horatius, maar dat is geen werk waaraan je gedetailleerde ad-
viezen kunt ontlenen. De retorische handboeken waren evenmin toereikend. 
Vandaar dat er vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw enkele poëtica’s 
werden gepubliceerd die toekomstige literatoren op weg konden helpen. 
Twee daarvan genoten algauw een groot succes: de Ars Versificatoria (ca. 
1175) van Mathieu van Vendôme (Matthaeus Vindocinensis) en de Poetria 
Nova (ca. 1210) van Geoffroi van Vinsauf (Galfredus de Vino Salvo).16 Beide 

13 Een belangrijk deel van Curtius (1948) wordt in beslag genomen door de analyse van topische ele-
menten. 

14 De literatuur over Ovidius in de Middeleeuwen is onafzienbaar. Een recent boek met uitvoerige 
bibliografie is Clark, Coulson en McKinley (eds, 2011). 

15 De contacten tussen hoofse literatuur in de volkstalen en het Latijn worden besproken door 
Dronke (1965).

16 Deze en andere poëtica’s zijn uitgegeven door Faral (1962); Mathieu is (niet erg zorgvuldig) ver-
taald door Galyon (1980), Geoffroi door Nims (20102). Zie over middeleeuwse literatuurtheorie 
Minnis en Scott (eds, 1991) en Minnis en Johnson (eds, 2005). 
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werken, het eerste in proza (maar gelardeerd met tal van voorbeelden in ver-
zen), het tweede in hexameters, ontlenen hun basisbegrippen aan de retorica, 
maar bieden verzenmakers tal van gedetailleerde tips om de poëtische con-
venties te leren beheersen. En in beide werken treffen we instructies aan voor 
het beschrijven van vrouwen. 

Mathieu illustreert zijn instructies niet alleen met citaten uit bekende klas-
sieke auteurs, zoals Vergilius, Horatius, Ovidius, Lucanus, Statius en Clau-
dianus, maar laat zich vooral in zijn hoofdstukken over beschrijvingskunst  
helemaal gaan in het bieden van modellen. De paragrafen 50 tot en met 58 van 
boek 1 worden geheel in beslag genomen door uitvoerige ekphraseis (in elegi-
sche disticha) van, onder anderen, de paus, Caesar, de deugdzame Marcia (de 
vrouw van Cato van Utica), de mooie Helena en de weerzinwekkend lelijke 
Beroë (de oude voedster van Semele).17 

De beschrijving van Helena voldoet geheel aan de verwachtingen.18 In ruim 
vijftig verzen daalt de blik van de dichter af van haar kruin tot haar voeten, 
waarbij, zoals te doen gebruikelijk, de genitale zone (cella pudoris) slechts 
vaag wordt aangeduid als een verborgen plek waarover alleen haar minnaar 
iets zou kunnen zeggen. Alle clichés komen voorbij: gouden haar, een melk-
wit gezicht, zwarte wenkbrauwen, licht zwellende lippen, een ivoren gebit en 
kleine maar stevige borsten. Er zit geen spoor van leven in het meisje, ze figu-
reert als een roerloze etalagepop die herinnert aan het ivoren beeld van Pyg-
malion uit het tiende boek van Ovidius’ Metamorfosen.19 Haar charme wordt 
aangeduid als ‘de kwaliteit van een afbeelding’ (effigiale bonum) en ‘dit heer-
lijke werk maakt de materie tot een plaatje, en wat gematerialiseerd is valt in 
de smaak door de aantrekkelijke waarde van de materie’ (materiam picturat 
opus praedulce, venusto | materiae pretio materiata placent).

Het opmerkelijkst is echter dat de vrouw in de allereerste plaats een  
tekstuele constructie, en daarmee een product van de geleerde omgeving van 
de kathedraalscholen is, hetgeen blijkt uit metaforen die zijn ontleend aan de 
grammatica en de dialectica. De ‘pagina van haar gelaat lijkt woorden te be-
vatten van iemand die toegeeflijk is’ (pagina frontis habet quasi verba faven-
tis) en ‘een blos gaat in debat met haar sneeuwwitte gezicht’ (niveo disputat 
ore rubor). Zo worden de studenten aangemoedigd hun eigen, puur talige, 
werkelijkheid te scheppen, waarin vrouwen objecten zijn die door een uitge-
kiende plaatsing van adjectieven en metaforen naar believen gemanipuleerd 
kunnen worden. In dat opzicht past dit onderwijs geheel in de lange misogyne 
traditie van de christelijke Middeleeuwen.20

17 Ovidius, Metamorfosen 3.273-278.
18 Mathieu van Vendôme, Ars Versificatoria 1.56-57 (Faral 1962: 129-130).  
19 Ovidius, Metamorfosen 10.243-297.
20 Een militant-feministische behandeling van middeleeuwse misogynie biedt Bloch (1991).
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Geoffroi, die een veel beter dichter is dan Mathieu, heeft zijn poëtica duide-
lijk opgezet als vervanger van Horatius’ Ars. De Poetria Nova telt ruim 2100 
hexameters en is ingedeeld naar de vijf officia oratoris, van inventio tot actio, 
waarbij het gedeelte over stijl met 1750 verzen verreweg het langst is. Als on-
derdeel daarvan behandelt Geoffroi acht vormen van amplificatie, waaronder 
descriptio de zevende plaats inneemt.21 In veertig verzen geeft hij een voor-
beeld van hoe de beschrijving van een mooie vrouw eruit zou kunnen zien. 
Ook hier komen alle vaste elementen weer voorbij, al heeft de dichter serieus 
zijn best gedaan nieuwe formuleringen te bedenken, zoals hier:

excubiae frontis, radient utrimque gemelli
luce smaragdina vel sideris instar ocelli;
aemula sit facies Aurorae, nec rubicundae
nec nitidae, sed utroque simul neutroque colore.
splendeat os forma spatii brevis et quasi cycli
dimidii; tanquam praegnantia labra tumore
surgant, sed modico rutilent, ignita, sed igne
mansueto.22

Laten, als de uitkijkposten van haar gezicht, aan weerszijden twee oogjes stralen 
met het licht van een smaragd of de kracht van sterren. Laat haar gezicht wedijve-
ren met Aurora, rood noch wit, maar tegelijkertijd van beide én geen van beide 
kleuren. Laat haar mond schitteren in een vorm die weinig ruimte inneemt en er-
uitziet als een halve cirkel; laten haar lippen, als waren ze zwanger, met een zwel-
ling omhoogkomen, maar laat hun roodheid bescheiden zijn, wel vurig, maar met 
een zacht vuur.

Ook bij Geoffroi wekt de vrouw de indruk eerder een sculptuur dan een we-
zen van vlees en bloed te zijn, al is het alleen omdat de Natuur rivaliseert met 
de kunst (578-579): ‘laat de Natuur, die machtiger is dan de kunst, haar kin 
meer polijsten dan gepolijst marmer’ (mentumque polito | marmore plus poliat 
Natura potentior arte). De beschrijving van het lichaam wordt zelfs afgesloten 
met een verwijzing naar beeldhouwkunst:

         et sic
a summo capitis descendat splendor ad ipsam
radicem, totumque simul poliatur ad unguem.23

21 Strikt genomen staat de passage over amplificatie tussen de behandeling van dispositio en elocutio 
in, maar de aanwijzingen om tot amplificatie te komen zijn toch grotendeels stilistisch van aard. 

22 Geoffroi van Vinsauf, Poetria Nova 569-576 (Faral (ed.), 1962: 214).
23 Geoffroi van Vinsauf, Poetria Nova 597-599 (Faral (ed.), 1962: 215).
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Laat zo de schittering afdalen van de bovenkant van het hoofd helemaal tot aan de 
wortel, en laat het geheel aldus gepolijst worden ‘tot de nagel’ [dat wil zeggen tot-
dat de nagel die eroverheen glijdt geen oneffenheden meer aantreft].24 

Wat bij Geoffroi het meest opvalt, is dat de aspirant-dichter voorgesteld 
wordt als iemand die al schrijvend bezig is de vrouw te scheppen, als een 
beeldhouwer, of zelfs als een Prometheus die in de weer is met klei. Deze li-
teraire kunstgreep is door Godo Lieberg ooit betiteld als het motief van de 
poeta creator: de dichter geeft niet slechts weer wat hij ziet of zich voorstelt, 
maar suggereert in zijn taal een reële wereld tot stand te brengen.25 Zo maakt  
Geoffroi definitief duidelijk dat het beschrijven van vrouwelijk schoon niet 
een kwestie van waarnemen is, maar tot het rijk van de fictie behoort. 

4   Pseudo-Ovidius, De Vetula 

Halverwege de dertiende eeuw dook er een nieuw werk van Ovidius op, een 
gedicht in drie boeken hexameters met als titel De Vetula (‘Het oude vrouw-
tje’) of De Mutatione Vitae.26 De inleiding vertelt hoe kort tevoren in Col-
chis het graf van Ovidius was ontdekt, waarin zich een onbekend handschrift 
bleek te bevinden dat de dichter, als een soort testament, met zich had laten 
begraven in het besef dat het voorlopig toch niet zou worden uitgegeven. Een 
functionaris van het Byzantijnse hof zou de editie van Ovidius’ laatste gedicht 
op zich hebben genomen.

De Vetula maakt deel uit van een flink corpus aan pseudo-ovidiana uit de 
twaalfde en dertiende eeuw. Wie de auteur is, weten we niet, maar alles wijst 
erop dat het werk in, of niet ver van, Parijs werd geschreven door een man 
die de vinger aan de pols van de contemporaine wetenschap hield.27 Hoe dan 
ook gaat het om een virtuoos en uitermate geestig dichter, die een subtiel spel 
speelt met verwijzingen naar Ovidius’ erotische gedichten en Metamorfosen. 
Centraal staat namelijk de metamorfose van ‘Ovidius’ van losbol tot devoot 
christen. 

24 Geoffroi ontleent de beeldspraak aan Horatius, Ars Poetica 294. De verwijzing naar Horatius, die 
in die passage over literaire kritiek spreekt en een gaaf gedicht vergelijkt met een gladgepolijste 
sculptuur, bevestigt de indruk dat de door Geoffroi beschreven vrouw geheel uit taal bestaat.

25 Liebergs eerste voorbeeld is Vergilius, Ecloga 6.62-63, waar Silenus zingt over de gedaanteverwis-
seling van Phaëthons zusters: ‘dan omgeeft hij de zusters van Phaëthon met het mos van een bit-
tere schors en laat hij uit de bodem rijzige elzen opschieten’ (Lieberg 1982: 5). 

26 In 1967 en 1968 verschenen onafhankelijk van elkaar twee tekstedities, waarvan die van Klopsch 
de beste is. In de secundaire literatuur over Ovidius-receptie in de Middeleeuwen wordt het werk 
ten onrechte niet serieus genomen als poëzie. 

27 Ettelijke malen is voorgesteld dat Richard de Fournival (1201-ca. 1260), de auteur zou kunnen 
zijn, maar dat is onbewijsbaar (Robathan (ed.) 1968: 3-10). Deze geleerde arts, clericus, boeken-
verzamelaar en dichter is tegenwoordig vooral bekend om zijn Biblionomia, een ‘catalogue rai-
sonné’ van een ideale bibliotheek . 

Lampas 2016-3.indb   304 02-08-16   13:33



Piet Gerbrandy Frons tua candida nix 305

In boek 1 weidt de dichter uit over het dolce far niente van de Romeinse 
dandy, met alles wat daarbij hoort, zoals jachtpartijen, seksuele escapades en 
bordspelletjes. Boek 2 vertelt hoe Ovidius verliefd wordt op een meisje dat hij 
niet kan krijgen. Ten einde raad huurt hij een oud vrouwtje in dat een rendez- 
vous voor hem moet regelen, maar als hij denkt dat dat eindelijk gelukt is, 
blijkt hij in bed diezelfde vetula aan te treffen: nog nooit, zegt hij, zelfs niet 
in mijn eigen Metamorfosen, heb ik zo’n radicale gedaanteverwisseling mee-
gemaakt. De gebeurtenis werkt louterend, want Ovidius beseft dat zijn jaren 
als minnaar voorbij zijn. In boek 3 werpt hij zich dan ook op de wetenschap, 
hetgeen op grond van astrologische redeneringen culmineert in zijn besef dat 
een Maagd een kind zal baren. Het gedicht eindigt met een lofzang op de Hei-
lige Maagd. 

Mij gaat het hier om de beschrijving van het meisje, die in boek 2 maar liefst 
honderdzeven verzen beslaat en – dat is weer conventioneel – begint met de 
stelling dat het eigenlijk onmogelijk is al die schoonheid in taal te vatten:

verum cur ad eam laudandam particulatim
descendisse velim? cur ad preconia cuique
debita membrorum modo describenda laborem?
omnis eis minor est descriptio; singula lustres,
singula sunt meliora satis quam dicere possem.28

Maar waarom zou ik stap voor stap de afdaling willen maken om haar te prijzen? 
Waarom zou ik de moeite nemen om, al is het maar door een beschrijving, de lof 
te verkondigen waarop elk van haar lichaamsdelen recht heeft? Elke beschrijving 
schiet daarvoor tekort: bekijk je ze afzonderlijk, dan zijn ze elk voor zich veel 
meer waard dan ik zou kunnen uitdrukken.

Vanzelfsprekend volgt de dichter weer het geijkte stramien, van een rossig 
gouden ‘woud van haren’ (silva capillarum), via gezicht, hals, borsten en dij-
en tot aan haar sierlijke voetjes. Dat hij weet te variëren op wat hij op school 
heeft geleerd, blijkt uit zijn weergave van de mond:

bucca brevis, sola brevitate notanda, nisi tunc
cum ridet, tunc namque statum redit ad mediocrem.
labra tument modicum, cerasorum invicta rubore
collectorum, acri post imbrem sole secuto.
que cum sint inversa parum, se velle parare
seque offerre videntur ad oscula suscipienda.29

28 De Vetula 2.230-234 (Robathan (ed.), 1968: 88). Over ‘Unsagbarkeitstopoi’ zie Curtius (1948: 
168-171). De beschrijving eindigt ook weer met een verwijzing naar de ontoereikendheid van taal 
(De Vetula 2.333-336). 

29 De Vetula 2.290-295 (Robathan (ed.), 1968: 90-91). 
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Haar mond is klein en valt juist daardoor op, behalve wanneer ze lacht, want dan 
bereikt hij een reguliere omvang. Haar lippen zwellen bescheiden en doen niet 
onder voor de roodheid van kersen die geplukt worden vlak na een regenbui, zo-
dra de zon weer fel schijnt. En wanneer ze een beetje omkrullen, lijkt het alsof ze 
zich willen gereedmaken en zich willen aanbieden om kussen te ontvangen.

Het uitzonderlijke van deze beschrijving is dat er, eindelijk, dynamiek in zit. 
De dichter kijkt niet naar een bewegingloze pop, maar stelt zich een levend 
gezicht voor, waarbij de verwijzing naar de kersenboomgaard tegelijk een 
compleet landschap oproept. Paradoxaal genoeg, en dat is essentieel voor de 
interpretatie van het gedicht als geheel, benadrukt hij keer op keer dat wat hij 
vertelt vooral het product van zijn verbeelding is.30 Een belangrijk deel van de 
ekphrasis wordt namelijk ingenomen door details waarvan de auteur zelf zegt 
dat hij ze niet gezien heeft, maar dolgraag zou willen zien. Na de beschrijving 
van hoofd, hals en handen staat er bijvoorbeeld:

cetera sunt preclusa michi, tegit omnia vestis.
divinare tamen licet et per visa gradatim
ad non visa venire, putando quod hec meliora
sunt illis visis et quod captabiliora.
sed coniectura cum sint michi cognita sola,
sub quadam gaudent pertransiri brevitate.31

Tot de rest heb ik geen toegang, haar kleding bedekt het allemaal. Niettemin is het 
mogelijk ernaar te raden en via het geziene stapsgewijs tot het ongeziene te ko-
men, in de veronderstelling dat dit nog beter is dan het geziene, en nog prettiger 
om vast te pakken. Maar omdat dat alles me alleen bekend is door gissing, neemt 
het er genoegen mee met een zekere beknoptheid te worden behandeld.

Het weerhoudt de dichter er niet van vervolgens nog dertien verzen in te gaan 
op de veronderstelde schoonheid van haar borsten, heupen, billen en dijen. ‘O 
mocht ik haar maar naakt zien, als haar naakt aanraken dan niet tot de moge-
lijkheden behoort, en dan in elk geval één keer, als meer er niet in zit!’ (o uti-
nam nudam videam, si tangere nudam | non est fas, saltemque semel, si non 
datur ultra!).32 

Het ironische spel met fictie en werkelijkheid en de knappe variaties op de 
conventies van de beschrijvingskunst laten zien dat deze dichter zich ten volle 
bewust was van het topisch, en daarmee potentieel voorspelbaar karakter van 
dit soort passages. Zo slaagt hij erin ‘Ovidius’ neer te zetten als een geloof-
waardig karakter vol zelfspot. 

30 In boek 1 zegt hij ook expliciet dat de verbeelding de voorkeur verdient boven de werkelijkheid. 
De Vetula 1.99-110 (Robathan (ed.), 1968: 52-53). 

31 De Vetula 2.312-317 (Robathan (ed.), 1968: 91). 
32 De Vetula 2.331-332 (Robathan (ed.), 1968: 92). 
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5   Een extreem geval: Alanus van Lille, De Planctu Naturae

Alanus de Insulis (ca. 1115-1202), van wie overigens niet zeker is of hij inder-
daad uit Lille kwam, stond in de tweede helft van de twaalfde eeuw bekend 
als een grondig docent, degelijk theoloog en origineel dichter. Zijn poëtisch 
werk bouwt voort op een neoplatoonse stroming die in de secundaire lite-
ratuur doorgaans gekoppeld wordt aan de kathedraalschool van Chartres.33 
Een hoogtepunt daarin is de Cosmographia van Bernardus Silvestris (halver-
wege de twaalfde eeuw actief in Tours) een verbluffend experimenteel werk, 
waarin, op verzoek van Natura, de schepping van het universum in gang gezet 
wordt.34 Natura is een afsplitsing of emanatie van Noys (νοῦς), die ook Pro-
videntia genoemd wordt, die op haar beurt is voortgekomen uit God of het 
Ene zelf.35 In navolging van Boëthius’ De Consolatione Philosophiae en De 
Nuptiis Philologiae et Mercurii van Martianus Capella, allebei vroeg-zesde-
eeuwse werken die sinds de Carolingische periode ongehoord populair wa-
ren, construeerde Bernardus zijn Cosmographia als prosimetrum, als om te 
benadrukken dat zijn ambitieuze project alleen in een meerstemmig geheel tot 
zijn recht zou kunnen komen.36 

Het is denkbaar dat Alanus een leerling van Bernardus was, in elk geval 
moet zijn prosimetrum De Planctu Naturae gezien worden als kritische re-
actie op diens optimistische scheppingsverhaal.37 Evenals Boëthius’ Conso-
latio opent het werk met een elegie. De spreker – laten we hem Alanus noe-
men – spuit zijn gal over het toenemend verval der zeden, dat zich met name 
manifesteert in wat in zijn ogen seksuele aberraties van het ergste soort zijn. 
Mannen gedragen zich niet meer als masculiene kerels, maar nemen de rol van 
vrouwen op zich, een misstand die illos tot illas maakt en viros devirat.38 Type-
rend voor de schoolmeester die Alanus was, is het feit dat hij de Umwertung 
aller Werte in grammaticale termen beschrijft. Mannen kennen de correcte 
morfologie en syntaxis van de natuur niet meer, waardoor ze congruentie- 
regels verkeerd toepassen en de functies van subject (datgene wat geacht 

33 Het standaardwerk over twaalfde-eeuws platonisme rond Chartres is nog steeds Wetherbee 
(1972).

34 Wetherbee (2015) geeft een nieuwe, zeer toegankelijke editie met inleiding, vertaling en beknopt 
commentaar. 

35 De neoplatoonse traditie in het Latijn, die begint met een vierde-eeuwse vertaling van Plato’s  
Timaeus, loopt via Boëthius, vertalingen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet (vijfde eeuw) en 
Johannes Scottus Eriugena (negende eeuw). ‘Noys’ (twee lettergrepen) is in Bernardus’ Latijn een 
vrouwelijk personage.

36 Dronke (1994) wijst op de ludieke aspecten van het genre; Pabst (1994) biedt een compleet over-
zicht van prosimetrische werken; Ziolkowski (1997) geeft een overzicht in zeer beknopte vorm. 
Balint (2009) analyseert vijf filosofische prosimetra uit de twaalfde eeuw, waaronder die van Ber-
nardus Silvestris en Alanus van Lille. 

37 De meest toegankelijke editie, met inleiding, vertaling en aantekeningen is die van Wetherbee 
(2013). De tweetalige editie van Köhler (2013) biedt aanzienlijk meer commentaar. 

38 Alanus, De Planctu Naturae 1.5-6 (Wetherbee 2013: 22).
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wordt ‘onder te liggen’) en predicaat met elkaar verwarren.39 
Terwijl hij nog staat te foeteren, verschijnt er, zoals ook bij Boëthius het 

geval is, in de prozapassage die op de elegie volgt, een vrouw van goddelijke 
statuur. Hoewel de verteller aanvankelijk niet weet wie zij is, begrijpt de le-
zer direct dat het om Natura gaat. Ook zij is in zak en as, omdat ze inziet dat 
haar schepping, althans voor wat betreft het aandeel van de mens, door gram-
maticale weeffouten tot een chaos is geworden. Ze had nooit Venus moeten 
inhuren om de seksuele betrekkingen te regelen: dat was vragen om moeilijk-
heden geweest. 

Het voert te ver hier in te gaan op het verhaal en de interpretatie van de intri-
gerende tekst als geheel. Voor dit artikel is slechts relevant dat alle personages 
(behalve de verteller) ten voeten uit worden beschreven, waarbij de ekphrasis 
van Natura zelf in Wetherbee’s editie niet minder dan vijftien pagina’s in be-
slag neemt. Omdat zij als allegorische figuur de complete kosmos belichaamt, 
draagt zij het zonnestelsel als kroon en zijn op haar gewaad alle dieren (vogels, 
vissen, landdieren) en planten afgebeeld, waarbij in de beschrijving represen-
tatie en werkelijkheid door elkaar lopen. Dat ook deze passage slechts een  
– enigszins uit de hand gelopen – uitwerking van het bekende schoolse sche-
ma is, lijdt intussen geen twijfel. Ik citeer, om tevens een indruk te geven van 
Alanus’ gemaniëreerde stijl, een kort fragment:

frons vero in amplam evagata planitiem lacteo liliata colore lilio videbatur con-
tendere. supercilia vero, aureo stellata fulgore, non in pilorum evagantia silvam 
nec in nimiam demissa pauperiem, inter utrumque medium optinebant. oculorum 
vero serena placiditas, amica blandiens claritate, gemelli praeferebat sideris novi-
tatem.40

Haar voorhoofd dat uitzwierf tot een grote vlakte, leek, tot lelie geworden door 
de kleur van melk, met de lelie te wedijveren. En haar wenkbrauwen, besterd met 
gouden glans, noch uitzwervend tot een woud van haartjes noch zich verlagend 
tot al te grote armoede, hielden het midden tussen beide uitersten. En de wolke-
loze kalmte van haar ogen, vleiend met vriendelijke helderheid, droeg de noviteit 
van een dubbelster uit.

39 Ziolkowski (1985) gaat uitvoerig in op Alanus’ grammaticale beeldspraak, die een centrale rol 
speelt in het betoog van Natura. Hij miskent daarbij een structurele inconsistentie die de geloof-
waardigheid van Natura’s argumentatie enigszins aantast: de grammatica van de natuur, waarin 
mannelijke aan vrouwelijke vormen gekoppeld dienen te worden, steekt fundamenteel anders in 
elkaar dan die van de taal, die immers congruentie naar genus voorschrijft. De analogie van taal en 
seksualiteit klopt dus maar ten dele. 

40 Alanus, De Planctu Naturae 2.2 (Wetherbee 2013: 28).
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6   Conclusie

De beschrijvingstechniek uit de antieke retorica was gericht op het scheppen 
van levensechte illusies, waarbij idealiter de visuele cortex zo werd geprik-
keld dat men de gerepresenteerde situatie echt voor zich zag. Misschien ver-
dwijnt dat laatste effect niet helemaal, toch zijn veel middeleeuwse beschrij-
vingen van vrouwen dermate stereotiep van opzet dat de woorden niet zozeer 
beelden, als wel andere woorden oproepen. Bij een dichter als Marbod (frons 
tua candida nix, crines et lumina sunt pix) lijkt het vinden van het juiste rijm-
woord belangrijker dan dat er een geloofwaardig portret ontstaat. Niettemin 
blijken de ingesleten conventies in handen van bekwame literatoren tot boei-
ende, of op zijn minst amusante passages te kunnen leiden. 

Latijnse taal en cultuur, Universiteit van Amsterdam
Turfdraagsterpad 9

1012 XT  Amsterdam
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