


aphrodite, godsdiensthistorisch bezien
J.H. Croon

Het is altijd een ietwat hachelijke onderneming, een omvattende (zgn. ‘com-
prehensieve’) verklaring te willen geven, ook al is het maar in een kort bestek, van
een godheid of een godsdienstig verschijnsel. Schrijver dezes herinnert zich nog
heel goed de woorden die hij vele jaren geleden van zijn leermeester te horen kreeg
toen hij zijn eerste schreden op het godsdiensthistorisch terrein ging zetten: ‘Als u
de verklaring van een nieuw ontdekte inscriptie of iets dergelijks wilde gaan
ondernemen, dan zou u met kritiek te maken krijgen; maar dan haast altijd kritiek
op bepaalde détails; bij het godsdiensthistorisch onderzoek echter moet u er altijd
op verdacht zijn dat anderen uw conclusies totaal en fundamenteel zullen verwer-
pen’. In wat hierna volgt zal de lezer de momenteel vrij algemeen aanvaarde visie
op het ontstaan en de herkomst van de Griekse godin van liefde, sexuele drift en
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schoonheid terugvinden. Wat dat betreft heb ik niets nieuws te bieden, omdat ik
de geijkte theorie ook persoonlijk de meest aanvaardbare acht. En toch, ook hier
weer krijgt men te maken met dit probleem: de theorie geeft voor de meeste,
wellicht verreweg de meeste verschijnselen een redelijke verklaring; maar er blijven
altijd onverklaarde elementen, die aanleiding kunnen geven, de theorie fundamen-
teel te verwerpen.
Hoe luidt nu de theorie1 ? Aphrodite is een met huid en haar uit het Midden-
Oosten geïmporteerde godin, de interpretatio graeca van de Babylonische Isjtar,
de Fenicische Astarte, gaandeweg als ‘jongere godin’ opgenomen in het Griekse
pantheon, en prompt tot dochtervan Zeus gemaakt. Recht hiertegenover staat de
overlevering dat Aphrodite een dochter van Zeus en Dione is, hetgeen allerminst
wijst op een oosterse herkomst, maar op een noordelijke: het wijst naar Thessalië,
en nog verder noordelijk naar Dodona. Voorts, de pogingen haar naam uit
oosterse godennamen af te leiden doen gewrongen aan, terwijl een etymologische
afleiding uit het Indo-europees, hoezeer ook aangevochten, toch niet bij voorbaat
absurd lijkt.
Laten we nu de argumenten waarop de ‘oosterse’ theorie is gefundeerd nog eens
op een rijtje zetten. Daar zijn om mee te beginnen de expliciete getuige-
nissen van Herodotus en Pausanias2 over een Syrisch-Fenicische herkomst-
Herodotus vertelt ons nauwkeurig dat de cultus uit het Syrische Ascalon stamt, en
vandaar naar Cyprus is gekomen; dat eveneens Feniciërs uit Syrië het heiligdom
op Cythera hebben gesticht. Pausanias vermeldt dat koning Porphyrion in Attica
een cultus stichtte van de godin, die reeds vereerd was door Assyriërs, Paphiërs
van Cyprus, Feniciërs uit Ascalon en bewoners van Cythera. In de tweede plaats is
er de overal voorkomende bijnaam Cypria, die er op wijst dat de Grieken haar
hebben leren kennen op hun verst naar het Oosten toe gelegen voorpost. Ten
derde de alleen in Corinthe en nergens elders in de Griekse wereld voorkomende
tempelprostitutie3 in de dienst van Aphrodite, een instelling die in het Midden-
Oosten ook voorkomt (en op de Sicilische Eryx, waar het weer Fenicisch is). Ten
vierde haar bijnaam Ourania (waarover hierna meer), die (als het tenminste
‘hemelse’ betekent) duidelijk doet denken aan de ‘hemelkoningin’ Isjtar. Ten
vijfde de bijnamen Euploia, Pontia, Limenia, beschermster van zeelieden, wat
wijst óp een van overzee gekomen godheid. In de zesde plaats het eigenaardige
verschijnsel dat er cultusbeelden waren van een bewapende Aprodite, wat men in
verband kan brengen met Isjtar als krijgsgodin. In ditzelfde verband past haar
amoureuze escapade met Ares, bezongen door Demodocus in het achtste boek van
de Odyssee. (Zie in dit nummer blz. 94 e.v.) In de zevende en laatste plaats
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(zonder dat ik de pretentie heb hiermee alles uitgeput te hebben) de rol die
Aphrodite in de Trojaanse sagencyclus speelt: zij is de beschermster van Paris,
staat aan de kant van de Trojanen in de strijd, en bovenal is zij de minnares van de
jonge Anchises en moeder van Aeneas. Wat haar liefde voor Anchises betreft, hier
hebben we nog een apart oosters aspect: hier is het niet zozeeer Isjtar-Astarte, als
wel de Klein-Aziatische moedergodin, die haar hiëros gamos, grandioos bezongen
door de dichter van de vijfde ‘Homerische’ hymne (zie ook blz. 101 e.v.), viert
met een jeugdige minnaar.
De op een ‘noordelijke’ herkomst wijzende afstamming van Zeus en Dione wordt
gewoonlijk kortelings afgedaan met de verklaring dat Aphrodite vrij snel irt het
Griekse pantheon is geassimileerd; als jongere godin van de generatie van Apollo,
Ares e.a. moest ze dus van de vroege mythendichters een ‘normale’ afstamming
krijgen, wat dan door Homerus is overgenomen4. Subtieler ligt de etymologische
kwestie. Hierbij moet men allereerst bedenken dat de meeste godennamen puzzles
opleveren. Onomstotelijk bewezen is alleen de Indo-europese herkomst van de
naam Zeus. In de naam Aphrodite nu hoorde men al in de oudheid het Griekse
aphros = ‘schuim’, en niemand minder dan de grote filoloog Paul Kretschmer
maakte vele jaren geleden de zaak rond door in het tweede lid het Griekse hoditès
= ‘reiziger’, ‘wandelaar’ te lezen en de naam te verklaren als ‘de op het schuim
wandelende’. Dat staat dan natuurlijk in verband met de beroemde mythe,
weergegeven door Hesiodus (Theogonia 188-198); deze diende als alternatief voor
de afkomst uit Zeus en Dione; onze kuise mythologieboeken noemen het zo mooi
versluierend ‘Aphrodite, uit het schuim der zee geboren’. Het ongekuiste verhaal
luidt dat Ouranos, toen hij zich over Gaia heenboog bij het vallen van de nacht,
door zijn zoon Kronos ontmand werd; de testikels wierp Kronos in zee, en in het
schuimende sperma rondom het met de scherpe sikkel afgesneden lid werd de
jonge godin geboren; eerst kwam zij aan land bij het eiland Cythera, daarvandaan
begaf zij zich naar Cyprus. Men merke op dat de gang van Aphrodite naar de
wereld der mensen hier in omgekeerde volgorde beschreven wordt; logischerwijze
neemt men in het algemeen aan dat zij uit Cyprus door zeelieden is gebracht naar
havenplaatsen in Griekenland die met het Oosten handel dreven: Cythera,
Corinthe, enz. Overigens heeft het Hesiodeïsche geboorteverhaal (dat ook de
achtergrond vormt van het middenreliëf op de zeer bekende Ludovisi-troon) grote
betekenis voor de bijnaam Ourania; hierover aanstonds meer; thans willen we nog
even op de zgn. Indo-europese etymologie terugkomen. ‘Op het schuim wande-
lend’ klopt al dadelijk niet met het verhaal; dan zou men ‘uit schuim verrezen”
verwachten. De nadrukkelijke verwijzing naar Cyprus wijst ook hier op het
Oosten.
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En vooral, het is in de laatste decennia vrijwel onomstotelijk komen vast te staan
dat de oorsprong-verhalen in Hesiodus’ Theogonia hun herkomst hebben in het
Hettitische Kumarbi-aepos5; dit is weer van Choerritische herkomst; de Choer-
rieten hebben op hun beurt het tussenstation gevormd waarlangs cultuurelemen-
ten uit Mesopotamië naar Klein Azië zijn doorgestroomd. Het ziet er dus naar uit
dat iedere gelijkenis van de naam Aphrodite met het woord aphros slechts op een
Griekse ‘volksetymologie’ duidt. Trouwens, men heeft zelfs de naamvorm willen
afleiden van de Westsemitische vorm ‘Asjtarôt of ‘Asjtoret’ voor Astarte/Isjtar via
medeklinker-omzetting.
De ‘oosterse’ theorie lijkt het dus op alle fronten te winnen. Dan rijst natuurlijk
de vraag: waar, hoe en wanneer heeft de overneming plaats gevonden. Het ant-
woord op de eerste twee vragen ligt voor de hand. De plaats is ongetwijfeld Cyprus.
Daarheen leiden alle sporen. Weliswaar is de vestiging van (Myceense) Grieken op
dit eiland in de bronstijd aanzienlijk ouder dan de Fenicische kolonisatie; maar in
diezelfde bronstijd zijn er voldoende bewijzen voor connecties tussen Cyprus en
Ugarit (Ras Sjamra) alsmede andere centra in het Midden-Oosten. Het ‘hoe’ is
evenmin een probleem; hierboven zagen wij reeds de rol van zeevaarders, hande-
laars, bij de verbreiding van de Aprhodite-cultus; ‘de vaart naar Corinthe valt niet
ieder man (= zeeman) ten deel’, zo heette het nog in lengte van jaren. Ten
aanzien van de vraag ‘wanneer’ rijzen wat meer problemen. Men zou zich kunnen
indenken dat het gebeurd is ten tijde van de grote volksverhuizing der zgn.
zeevolken ca. 1200 v.C., waarin ook Cyprus een bewogen geschiedenis gehad moet
hebben. Anderzijds ligt er het feit dat de grote godinnengestalten der Grieken
kennelijk op zijn minst een voorafspiegeling hebben gehad in de Minoisch-
Myceense cultuurwereld. Nu is het jammer dat Aphrodite tot op heden niet is
opgedoken in de Myceense Lineair B teksten. Een mogelijk spoor is wel te vinden
in twee gouden figuurtjes uit het derde schachtgraf van Mycene (16e eeuwv.C.).
Ze stellen een naakte vrouwefiguur voor, met sterk geprononceerde schaamdelen,
de een met een vogel op het hoofd, de ander door vogels omgeven6 . Als men
bereid is de vogels als duiven te interpreteren, hetgeen velen doen, dan heeft men
hier een typisch oosters cultusvoorwerp (hetgeen de bouw van de figuurtjes en de
geprononceerde geslachtskenmerken duidelijk maakt), gecombineerd met de vogel
die tot in lengte van jaren het heilige dier van Aphrodite is gebleven: men denke
slechts aan de prachtige epiphanie in Vergilius, Aeneïs VI, 190-197. Dit is slechts
een zwak spoor. Belangrijker is echter het feit dat vooral in de laatste decennia
steeds meer bewijzen zijn gevonden van drukke handelscontacten tussen de
Myceense wereld en de Levant, met name de omgeving van de monding van de
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Orontes; hierbij speelt de omgeving van Tarsus in Z.O.-Klein-Azië en het eiland
Cypms een grote rol als tussenstation7.
Nog eenmaal komen wij terug op de zoeven genoemde Hesiodeische versie van het
geboorteverhaal. Geboren uit het schuim rond de afgesneden testikels van
Ouranos is Aphrodite de dochter van Ouranos zonder moeder: dat is het meest
opvallende verschil met de alternatieve versie van een geboorte uit Zeus en Dione.
Hierdoor zou dan het epitheton (bijnaam) verklaard kunnen worden, dat naast de
boven geciteerde zee-benamingen haar meest opvallende is: Ourania. Opvallend
vooral hierom, omdat ondanks de algemene aanduiding Ouranioones voor de
hemelgoden en de bekende Muzennaam uit de latere oudheid geen enkele andere
godheid specifiek het epitheton Ouranios of Ourania draagt. Betekent het nu ook
nog voor de Grieken uit de klassieke tijd ‘dochter van Ouranos’? Zo ja, dan is
daarmee de notie van ‘zonder moeder geboren’ als vanzelf gekoppeld. Dit zou
kunnen wijzen op een a.h.w. ‘mannelijk’ karakter, en in verband kunnen worden
gebracht met de, immers wijdverbreide, homofiele erotiek. En dat kan men dan
weer in verband brengen met merkwaardige verschijnselen als de eerder genoemde
gewapende Aphrodite (Cythera, Sparta), toespelingen op een ‘Aphroditos’ in de
Oude Komedie (fragmenten van Aristophanes, Pherecrates en Apollophanes), het
voorkomen van een baardige Aphrodite op Cyprus, van een ‘Aphrodite’ met
testikels in de 7e eeuwse oriëntaliserende Corinthische kunst, en het bekende
verschijnsel van de Hermafrodiet. Of had het voor het religieus gevoel alleen nog
maar de betekenis van ‘de hemelse’? Zo ja, dan moet men aannemen dat
bovengenoemde verschijnselen bizarre excentriciteiten waren, althans voor een
tijdgenoot van Pericles, Socrates en Plato geen religieuze betekenis meer hadden:
maar de oude oosterse herkomst van de hemelkoningin Isjtar leefde er dan wel in
voort. Terloops dient te worden opgemerkt dat de tegenstelling Aphrodite
Ourania = de ‘reine’ liefde tegenover Pandèmos = de ‘vulgaire’ liefde, ieder met
hun eigen Eros, in Plato’s Symposion weliswaar scherpzinnig gevonden, maar
geheel filosofisch-speculatief is. Godsdiensthistorisch is er geen tegenstelling:
Pandèmos, de ‘door heel het volk vereerde’, is gewoon een ander epitheton dat
geheel los van Ourania of enig ander staat. Terugkomend op onze vraagstelling.
gezien de mythologische kennis van de Grieken, gezien ook de vanzelfsprekende
associatie met Ouranioones (‘hemelbewoners’) zullen beide voorstellingen, die van
dochter van Ouranos en die van hemelkoningin, bij de vereerders aanwezig
geweest zijn.
In dit verband is het interessant te vermelden dat Phidias twee beelden van
Aphrodite Ourania heeft gemaakt, één in Elis en één in Athene; m ieder geval bij
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het eerstgenoemde plaatste hij een schildpad onder haar voet8. Over dit opval-
lende symbool hebben velen zich het hoofd gebroken. Zeer grote opgang, met
name in de Renaissance, heeft de uitleg van Plutarchus gevonden: ‘Dit is het teken
van de ware echtelijke liefde, want zij is zwijgzaam, en blijft altijd thuis’: een
verklaring die vooral in het Jaar van de Vrouw niet onvermeld mag blijven; deze
past nu wel heel aardig in de kostelijke moraliserende stijl van de Wijze van
Chaeronea, maar de godsdiensthistorici hebben toch andere ideeën. De schildpad
is enerzijds een chthonisch, infernaal wezen (getuige bijv. de reuzenschildpad van
de duivelse Sciron), anderzijds de leverancier van de hemelse lier van Hermes, en
met zijn schild symboliseert hij het hemelgewelf. Om dit uit te diepen zouden vele
bladzijden nodig zijn. In het kort kan men stellen dat de schildpad Aphrodite
Ourania nader karakteriseert als een grote, overweldigende kosmische macht.
Dit brengt ons tot een slotbeschouwing. Aphrodite is de verpersoonlijking van een
onstuitbare kosmische oerkracht. Overigens wel een verpersoonlijking, naar
typisch Griekse anthropomorfiserende aard zich openbarend in volmaakte mense-
lijke schoonheid. Niet anders is het gegaan met Eros, die, lang voor hij verpersoon-
lijkt was in een schone jongeling – om helemaal niet te spreken van het
Helenistische pijlenschietende knaapje – , alleen nog een oerkracht was; dit
klinkt nog duidelijk door in het beroemde koorlied uit de Antigone (781-800).
In zijn heiligdom in Thespiae was zijn ‘beeld’ een onbewerkte steen, – wellicht
evenzeer een phallisch symbool als de kegelvormige fetisj die we kennen uit de
befaamde beschrijving van het beeld van de Paphische Aphrodite (Venus) uit
Tacitus, Historiae II, 3. Hoezeer Aphrodite als een oerkracht werd aangevoeld
lezen we nog duidelijk uit de Homerische hymne (spec. 69-74), en bij de
Romeinen is het proëmium van Lucretius er een sprekend getuigenis van9 (zie ook
blz. 101 e.v. en 128) Mens en dier wijkt voor haar ‘onbestrijdbare’ (Amachos:
Sophocles, Antigone 799) macht.
Als zodanig was zij niet de meest geschikte figuur om godin te zijn van echtelijke
liefde en huwelijkstrouw; haar eigen amoureuze escapades getuigen veeleer van het
tegendeel. Toch ontbrak dit aspect niet geheel. Hierboven zagen wij reeds Plutar-
chus’ koddige opvatting van de deugden ener liefhebbende echtgenote. In Her-
mione offerden meisjes vóór het huwelijk aan Aphrodite; in Sparta kende men een
‘Aphrodite Hera’; uit het Sicilische Acrae is een wijding bekend aan Aphrodite en
Hera gezamenlijk; in Paestum zijn Aphrodite-achtige beeldjes in het heiligdom van
Hera gevonden. In Attica dronken vrouwen uit een bron bij de Aphrodite-tempel
om kinderzegen te krijgen, wat ons weer doet denken aan het ‘saecia propagare’
van Lucretius’ proëmium.
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Dit brengt ons nog op een merkwaardige lacune in haar wezen. Van een godin, die
haar oorsprong heeft in de oosterse Isjtar-figuren zou men mogen veronderstellen
dat ze mede of zelfs in belangrijke mate godin zou zijn van de vruchtbaarheid in
de natuur. Eigenaardig genoeg zijn daar slechts enkele sporen van bewaard, die
ook nog verschillend geïnterpreteerd kunnen worden, zoals het heiligdom ‘in de
tuinen’ in Athene en in Paphos, of als ‘lieflijke entourage’ beschouwd kunnen
worden, zoals de ‘viooltjesomkranste’ van de korte Homerische hymne (nr. 4) of
de bloemen van Lucretius’ proëmium.
Als kosmische oerkracht is het wezen van Aphrodite ambivalent, zoals van
verscheidene andere godengestalten, en zoals al het heilige, het numineuze,
ambivalent is: huiveringwekkend en onweerstaanbaar aantrekkend tegelijk, naar
de klassieke definitie van Rudolf Otto. ‘Hij die wondt zal ook genezen’, kan men
bijv. van Apollo zeggen. Van Aphrodite kan gelden: ‘Zij die zachte liefde schenkt
kan ook wonden slaan’. Ook hiervan vindt men een weerslag in de literatuur.
Enerzijds de ‘glimlachlievende’ godin, de ‘gouden Aphrodite’, ‘divum hominu-
mque voluptas’, die de harten verwarmt, de ‘honingzoete’ van de boven geciteerde
‘korte’ hymne (vs. 19), de bemoedigende en glimlachende van Sappho’s beroemde
gebed (1 LP). En diametraal daartegenover de demonische uitbarsting tegen haar
beschermeling Helena in het derde boek van de Ilias (413-417), wanneer deze één
kortstondige poging waagt de onstuitbare wil van de godin te trotse-
ren; – amachos Aphrodita.

NOTEN

1 Een moderne monografie over Aphrodite ont-
breekt. De beste samenvatting: M.P. Nilsson,
Geschichte der griechischen Religion I (19552),
519-526, met oudere lit., w.o. L.R. Farnell, The
Cults of the Greek States II: dit is veel uitvoe-
riger, maar ca. 75 jaar geleden geschreven, lang
voordat de connecties tussen de Myceense we-
reld en de Levant duidelijk waren; voorts U.
von Wilamowitz-Moellendorf, Der Glaube der
Hellenen I (1931), 95 sqq. (zeer lezenswaardig).
Voor de mythologische aspecten zie verder:
H.J. Rose, Handbook of Greek Mythology
(1928, vele herdr.), 122-127.

2 Herodotus I, 105 (vgl. ook I, 131); Pausanias I,
14,7.

3 Hiervoor speciaal: Pindarus fr. 122 Bergk.
4 Ilias V, 37 0-311.

5 Zie hiervoor bijv.: O.R. Gurney, The Hittites
(1952), 190-192, met lit. op blz. 223-224.

6 Afbeeldingen in Nilsson, op. cit. (noot 1), Pl.
23,   3-4  en  Minoan-Mycenaean Religion
(19502), 333.

7 Nog onlangs zeer uitvoerig aangetoond door
Mrs. V. Hankey bij een serie gastcolleges in ons
land, die deels ook speciaal voor leden van het
N.K.V. toegankelijk waren.

8 Hierover bestaat een recente studie van S.
Settis, Cheloone. Saggio sull’Afrodite Urania di
Fidia (1966); bespr. door schr. dezes in
Mnemosyne IV, 22 (1969), 453-454.

9 Ik neem zonder nadere toelichting aan, dat
Venus bij Lucretius geheel identiek is aan de
Griekse Aphrodite.
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eros in de antieke kunst
en litteratuur
A.G.E. Stibbe-Twiest
voor M.

Een verhandeling schrijven over een antieke god is geen eenvoudige zaak; niet
alleen groeide en veranderde deze reeds in de oudheid door vele eeuwen heen,
maar ook moeten wij werken met de kaleidoscoop die de antieke kunst en
litteratuur ons bieden. Eros maakt daarop geen uitzondering. In de volgende
pagina’s zullen wij trachten enige facetten uit zijn ontwikkeling van de oudste der
goden tot de met pijl en boog rondfladderende Cupido te belichten.
De vroegste Griekse schrijvers en filosofen noemen Eros de oudste der goden.1

Bij hen is hij niet de speelse, Aphrodite dienende liefdesgod, maar een kosmische
macht, wiens machtsgebied zich uitstrekt over hemel, aarde en zee. Tegen hem
vermogen ook de goden niets, laat staan de mensen. Door de behoefte tot
voortplanting in de natuur op te wekken waakt hij over haar voortbestaan. Ook
nadat de Griekse lyrici Eros tot zoon van Ares en Aphrodite of Iris en Zephyr
gemaakt hebben, wordt zijn oude almacht niet vergeten.
Nog in een epigram uit de 5e eeuw na Christus komt dit tot uiting:

Zonder wapens zie ik Eros; hem ontbreken de vlammende pijlen
alsmede zijn boog; daarom doet hij zo vriendelijk en lacht.
Maar niet voor niets draagt hij die dolfijn en die bloem in zijn handen,
want het zijn het land en de zee die hij in zijn handen houdt.
(Pallades, Anth. Gr. XVI 207) (Pl. 1)

Van de archaïsche Griekse dichters heeft Theognis wellicht het treffendst Eros
gekarakteriseerd:
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Eros komt, in de bloei van zijn jeugd, als ook van de aarde
de ontluikende pracht van voorjaarsbloemen wederom bloeit.
Dein verlaat hij het wondermooie eiland Cyprus2 ,
gaat naar de mensen, brengen het zaad aan de aarde.
(Theognis 1275 sqq)

Naast het brengen van vruchtbaarheid wordt in deze verzen ook gesproken over
Eros’bloeiende jeugd. Polyanthos, de bloemrijke, bloemenminnende heette hij en
gaarne tooide hij zich met kransen of droeg een bloem of rank in de hand:

want Eros, de lieflijke wil ik bezingen,
die met veelbloemige kransen prijkend
heer is over de goden en beheerser der stervelingen.

Zo drukte Anakreon (fr. 28, ed. Diehl) het uit, die vele van zijn verzen aan Eros
wijdde.
Ook in de beeldende kunst komt de bloemenliefde van Eros tot uiting. De schilder
Zeuxis3 beeldde hem af met een krans rozen in het haar; over een dergelijk

34

1. Amor met dolfijn. Pompei. 2. Roodfigurige stamnos met de geboorte van Erichthonios. München.

 



schilderij spreekt de komediedichter Aristophanes (Acharn. 992). Op de Griekse
vazen draagt hij dikwijls bloemen en ranken in de hand, bijvoorbeeld op de
stamnos4 in München (pl. 2) waar de kunstenaar tevens een andere eigenschap van
Eros op sublieme wijze heeft weergegeven. Schijnbaar gewichtloos rusten de
twee vleugelfiguren op de tere ranken. Licht en buigzaam was de god, zoals de
dichter Alkman het uitdrukt:

Het is niet Aphrodite, maar razende Eros, die speelt als een kind
wanneer hij afdaalt over de toppen van de klaver – raak ze niet aan bid ik je
(Alkman fr, 55, Page)

Niet als zuivere decoratie staan de twee gevleugelde gestalten in hun rankwerk aan
weerszijden van de hoofdscène: de geboorte van Erichthonios. Als kosmisch god
immers horen geboorte en dood tot Eros’ machtgebied. Reeds Hesiodus beschrijft
in de Theogonie (201-202) hoe hij de uit het schuim van de zee geboren
Aphrodite opvangt en naar de vergadering der goden begeleidt. Op de voetenbank
van de tronende Zeus in Olympia was dit gebeuren afgebeeld (Pausanias, Elis I,
XI, 8). Dit kunstwerk is verloren gegaan, maar we zien dezelfde gebeurtenis
afgebeeld op een roodfigurige Attische hydria (pl. 3). Eros, een krachtige jonge-
ling met wijd opzwaaiende vleugels bukt zich om de godin overeind te helpen.

3. Roodfigurige hydria met de geboorte van Aphrodite. Syrakuse.

35



Zoals hij tegenwoordig is bij beginnend leven, zo heeft hij ook zijn plaats in de
dodencultus. Hij begeleidde de ongetrouwd gestorven meisjes ‘de bruiden van
Hades’, naar hun bruidegom in de onderwereld. Talloze lekythen, een in de
dodencultus gebruikte vaas, zijn met zijn beeltenis versierd. Ditzelfde geldt voor
allerlei kleine, dikwijls in het graf meegegeven vazen. Daartoe behoorden de
zogenaamde astragaloi, in de vorm van een bikkel, waarin de bikkels bewaard
werden (pl. 4). Dit was een zeer geliefd speelgoed in Griekenland, niet alleen voor
meisjes, getuige een epigram uit de Anthalogia Palatina, waarin een jongen aan het
eind van zijn jeugd zijn speelgoed aan de god Hennes wijdt:

Philokles hangt in de tempel op
zijn buxhouten ratel
die goedklepperend was
en zijn zwijgende bal,
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verder zijn bikkels, zijn grootste vreugd,
zijn zoemende draaitol,
speelgoed uit vroegere jeugd.
Hermes wijdt hij dit al.
(Leonidas VI 309)5

Astragaloi waren ook graag gegeven liefdesgeschenken en ook Eros zelf speelde er
hartstochtelijk mee:

Bikkels! Dol is Eros er op, zijn strijdperk is het...
(Anakreon fr. 34, Diehl)

Een ander aspect van de bikkelspelende Eros geeft een epigram uit de Anthologia
Palatina:

Vroeg al, toen Eros als kindje zich nog op de schoot van zijn moeder met bikkels
vermaakte, heeft hij al om mijn leven gespeeld.
(Meleager, Ant. Pal XII 47)

Dit epigram roept onwillekeurig een fragment van de voorsocraticus Heraclitus in
onze gedachten, waarin hij het leven vergelijkt met een damspelend kind, dat de
stenen naar willekeur zet (fr. 52, Diels). Verdiept in een soort damspel is Eros ook
een paar malen afgebeeld op Griekse vazen. In de hand houdt hij een herautenstaf,
wellicht om aan te duiden, dat hij de uitslag van het spel dadelijk aan de
belanghebbende zal gaan mededelen. Waarom hij gespeeld heeft? Misschien om
een antwoord te krijgen op de vraag of een liefde beantwoord zal worden of niet.
Een veel ernstiger taak schijnt Eros in handen te zijn gelegd op de hoofdzijde van
de zogenaamde Bostontroon (pl. 5). Hier weegt hij met de noodlootsweegschaal
die anders slechts in de hand van Zeus of de Moiren thuishoort, het lot van twee
mensen, als kleine poppetjes weergegeven. Is het leven of dood, liefde of verdriet,
wat de god hier de twee mensen toeweegt? De interpretatie van de voorstelling is
omstreden; zeker is echter dat hem hier, als een almachtig god, een voorwerp in
handen gegeven is, dat anders slechts aan de hoogste der goden toekwam.
Een speciaal aspect van Eros, dat in de archaïsche poëzie niet direct tot uiting
komt, maar wel uit de beeldende kunst is af te lezen, is zijn patronaat over de
vriendschap tussen mannen. In een epigram uit de 2e eeuw v. Chr. worden de
taken tussen Eros en Aphrodite als volgt verdeeld:
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Kypris, de vrouwelijke, zendt de naar vrouwen verlangende liefde
Maar Eros beheerst de knapenbegerende gloed.
(Meleager, Anth, Gr. XII 86)

De genegenheid tussen de oudere man en de jongere speelde in de Griekse
opvoeding een grote rol. De oudere zocht de jongere voor zich te winnen met
geschenken, dikwijls vogels. Aristophanes geeft er in zijn comedie De Vogels een
opsomming van: parelhoenders, ganzen, kwartels, hanen (Vogels 707). Behalve
deze vogels werden ook hazen, wildbniad of de reeds genoemde bikkels gegeven.
De jongere op zijn beurt trachtte de aandacht van de oudere op zich te vestigen
door goede prestaties op alle gebied, zoals muziek en zang ofsportoefeningen. In
de handen van Eros kunnen we dikwijls zulke liefdesgeschenken aantreffen en hij
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toont zich meester op alle gebieden waarin een jonge Griek graag uitblonk. Zijn
liefde voor muziek blijkt uit talloze afbeeldingen, waarin hij muziekinstrumenten
bij zich heeft, voornamelijk de lier (pl. 6). Ook in de palaestra stond hij zijn
mannetje. ‘Dwaas is diegene, die zich met Eros in de vuistkamp wil meten’ zegt
Sophokles (Trach. 441). Ook andere sporten als hardlopen, verspringen of worste-
len beoefende de god graag. In de palaestra’s en gymnasia stonden altaren en
reliëfs hem gewijd. We noemen speciaal het altaar, dat door de Athener Charmos
gewijd werd, omdat het het eerste aan Eros gewijde altaar zou zijn6 en vanwege
zijn fraaie inscriptie:

Ondoorgrondelijke god, voor jou wijdde ik dit altaar hier
Charmos, op schaduwrijke plek, voor de deur van het gymnasium.

6. Terracottareliëf met Hermes, Aphrodite en Eros, uit Locri. München.
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Eros, overwinnaar m elke strijd (Sophokles, Antigone 781) zet zich zelf op pl. 7
de overwinnaarskrans op het hoofd.
Naast Eros komen nog andere vleugelïïguren voor, die als afsplitsingen van hem
beschouwd kunnen worden. Hesiodus spreekt al van Eros en Himeros, personifica-
tie van het liefdesveriangen (Theogonie 201); door de bijgeschreven namen als
zodanig herkenbare Himeros en Eros zitten als kleine knapen op de arm van
Aphrodite op een zwartfigurige pinaks uit de 6e eeuw v. Chr.7. Beide goden
trekken op pl. 8 de wagen van de godin van de liefde. Naast Himeros komt ook
Pothos voor, personificatie van het smachtend verlangen.
De beeldhouwer Skopas maakte een in de oudheid beroemd beeld van hem,
waarvan pl. 9 een Romeinse kopie weergeeft.
Uit de gedachte dat elke partner zijn eigen Eros had, ‘de tegenstrijdige vereni-
ging’8 ontstond naast Eros Anteros. Een epigram uit de Anthologia Graeca
verklaart de twee Erosfiguren aldus:

De ben ook Kypris’ zoon en zij zei mij boog en vleugels
altijd te dragen om sterk tegenover mijn broeder te staan.
(anoniem, Anth. Gr. XVI 252)
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Dikwijls zijn de twee worstelend afgebeeld; Pausanias zag hen als zodanig op een
reliëf in de palaestra in Elis (Elis II, VI, 23,5) vechtend om een palmtak. Een late
overlevering vertelt hoe de Neo-Platonist Jamblichus eens in Gadara in Syrië uit
twee tegenover elkaar gelegen warme bronnen elk een Eros tevoorschijn geroepen
zou hebben. Een van hen was donkerharig, de ander blond. De beide bronnen
droegen reeds sedert onheuglijke tijden de namen Eros en Anteros!9

Een veelvoud van Eroten is de vroegste Griekse litteratuur en kunst vreemd. Als
eerste noemt Pindarus ‘moeder der Eroten’ de godin Aphrodite (fragm. 122,4) en
ongeveer in dezelfde tijd beschilderde de vazenschilder Makron een drinkschaal
waarop de godin omringd door vier Eroten naar het Parisoordeel schrijdt10 ). Het
is echter de vazenschilder Meidias, die het motief heeft uitgewerkt.
Het grootste deel van zijn werk heeft hij in dienst van Aphrodite en Eros gesteld
en de charmante voorstelling op de lekythos pl. 10 beeldt de godin af, behaaglijk

41

10. Roodfigurige lekyth van de hand van Meidias.
Aphrodite voedt haar kinderen. Tarente.
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onder haar parasol gezeten, terwijl zij haar kinderen voedt. Mogelijkerwijs zit zij in
haar heilige tuin aan de rivier de Kephissos, vanwaar zij, aldus Euripides (Medea
836-837) haar Eroten naar Athene zond, de wijsheid te hulp.
Voor ons moderne mensen is Eros onverbrekelijk verbonden met vleugels, pijl en
boog. Noch zijn geschut, noch zijn vleugels zijn van oudsher zijn vaste attributen.
Over de laatste spreekt vòòr Euripides slechts Anakreon één keer: de god met de
gulden wieken (fragm. 5, 53; Diehl) en het is ook Euripides die voor het eerst de
god de boog in handen geeft, spreekt over ‘de onontkoombare pijl van Eros’
(Medea 531). Na Euripides echter behoren boog en pijlen alsmede zijn vleugels in
de litteratuur tot zijn vaste attributen.
In de beeldende kunst komt Eros in de archaïsche tijd zowel met als zonder
vleugels voor. Op het wijreliëf pl. 11 danst hij vleugelloos met de drie Gratiën;
Eros en Himeros op de bovengenoemde pinaks zijn eveneens vleugelloos. De

11. Marmeren wijreliëf met de drie gratiën en Eros dansend op fluitmuziek. Athene.
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gevleugelde Eros overweegt evenwel. De beeldhouwer Praxiteles was de eerste, die
een met de boog gewapende Eros schiep. Dit beeld was in de oudheid zo beroemd,
dat er tal van epigrammen op gemaakt zijn. Een ervan (ongeveer 300 v. Chr.)
luidt:

Zoals Praxiteles aan mij, Eros, heeft geleden, zo heeft hij
mij ook geschapen; nam ’t beeld uit zijn eigen hart.
Phryne gaf hij mij als loon voor mijzelve, en liefde
wekt niet meer mijn pijl, zij komt als jouw oog mij bekijkt.
(Anth. Pal. XVI 204)

De geschiedenis van Praxiteles en zijn liefde voor de hetaere Phryne, aan wie hij
zijn Eros cadeau gaf, wordt op onnavolgbare wijze door Louis Couperus beschre-
ven11 ). Zij schonk het beeld aan haar vaderstad Thespiae, waar Eros van oudsher
grote verering genoot. Uit de Romeinse kopieën, die over zijn, kunnen we
opmaken dat Praxiteles’ Eros als een jongeling van omstreeks achttien jaren was
afgebeeld, weemoedig in de verte starend, de boog leunend op de grond (pl. 12).

12. Eros van Praxiteles, Romeinse kopie. Napels. 13. Eros van Lysippus, Romeinse kopie. Rome,
Musei Capitolini.
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Een heel ander beeld van de god, vol actie, de boog gespannen en op het punt een
pijl naar zijn doel te laten snorren schiep waarschijnlijk Lysippus, die een halve
eeuw later dan Praxiteles werkte. Ook van dit beeld hebben we enkel Romeinse
kopieën over (pl. 13). In de kleinplastiek genoot de boogschietende Eros grote
populariteit, op de vazen echter komen we het motief nauwelijks tegen.
Zoals vele andere goden, bijvoorbeeld Dionysus, onderging Eros door de eeuwen
heen een gestadige verjonging. In oorsprong een krachtige ephebe (pl. 14) verjongt
hij gaandeweg om in het Hellenisme tot kleuter te worden, de putto, in welke
gestalte hij in onze Cupido voortleeft. Getuige de litteraire overlevering boet hij
daardoor echter niets van zijn vroegere almacht in.
In de voorafgaande pagina’s hebben we getracht enige aspecten van de complexe
Erosgestalte te belichten. Wij hebben allerminst de illusie deze antieke god, die
ook de Grieken zelf ‘ondoorgrondelijk’ noemden en die zij als onweerstaanbaar
schoon maar ook als ‘wrede daemon’ (Anth. Gr. XII 48) erkenden, geheel recht te
hebben doen wedervaren. Toch hopen we de lezer althans enigszins met deze
boeiende godenfiguur vertrouwd gemaakt te hebben.

NOTEN

1 Parmenides fragm. 51; Diels; Hesiodus, Theogo-
nie 120.

2 Cyprus behoorde tot de eilanden waar Aphrodi-
te bijzondere verering genoot. Naar dit eiland
wordt zij ook wel Kypris genoemd.

3 Schilder uit Heraklea in Z-Italië; leefde eind 5e,
begin 4e eeuw v. Chr.

4 Stamnos is een grote wijnkruik.
5 Vertaling M.d’Hane-Scheltema, De Spiegel van

Laïs, 1965.

6 Athenaeus XIII 609d.
7 pinaks, een terracottaplaque, als wijgeschenk

gebruikt.
8 Heraclitus fragm. 51; Diels.
9 Eunapius pag. 459; Loeb-editie

10 Het Pindarusfragment is van 464 v. Chr.; de
schaal van 480 v. Chr.

11 L. Couperus, Schimmen van schoonheid,
Phryne IV, Eros.
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EROS’ GEBOORTE

Heel in den beginne bestonden alleen
de Ruimte, de Nacht en het Duister

en Tartaros; maar geen Aarde, geen Lucht.
Toen, diep in de schoot van het Duister

heeft Nacht met haar zwarte vleugelen aan
een ei geworpen,., een windei.

Uit dat ei, na verloop van enige tijd
kwam Eros, de Liefde, kruipen,

fraai getooid op zijn rug met vleugels van goud,
rondfladderend als een windstorm.

Hij was het die ’s nachts in Tartaros’ huis
verkering zocht met de Ruimte

en zo is het vogelensoort verwekt
en hij deed ons gaan naar het daglicht,

’t Geslacht van de goden bestond toen nog niet;
dat kwam pas later, toen Eros

de dingen doordrong en tot paren bracht.
Toen pas ontstonden de hemel,

de aarde, de zee en het eeuwig geslacht
der gezegende goden...

Aristophanes, De Vogels
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G.J. de Vries PLATO’S EROS
In de hier volgende bijdrage wordt niet nagegaan, wat erotiek en sexualiteit
betekend hebben in Plato’s persoonlijk bestaan. Hij kan homoerotisch geweest
zijn – is dit van enig belang? Alleen, als duidelijk blijkt, dat zijn opvattingen
bepaald of mede bepaald zijn geweest door zijn geaardheid (hierover beneden nog
iets). We hebben afgeleerd al te gemakkelijk een direct verband te leggen tussen
geaardheid en levensomstandigheden van een schrijver of denker en de ‘inhoud’
van zijn werk. In het onderhavige geval zou lectuur van Plato’s laatste en langste
geschrift, de Wetten, mede tot voorzichtigheid kunnen nopen: daarin bespreekt
hij uitvoerig de betekenis van erotiek en sexualiteit in de in dat werk geschetste
samenleving en geeft daarbij voorschriften voor de regeling van huwelijken en
(heel verstandige! ) aanwijzingen voor de verzorging van zuigelingen.
Hoe belangrijk en belangwekkend die uiteenzettingen ook zijn, men zal niet in de
eerste plaats de Wetten raadplegen om te zien, wat Eros voor Plato’s denken
betekend heeft. Daarvoor dient men zich tot twee andere geschriften te richten,
de Phaedrus en vooral het Symposion.

In het Symposion houden vijf feestgenoten een lofrede op Eros. In deze bijdragen
(die sterk verschillen van niveau) vat Plato de visie op Eros van de onwijsgerige
mens samen; later wordt die aangevuld en gecorrigeerd.
Phaedrus begint: Eros is de oudste god (dit kan niet-mythologisch aanduiden: mét
het leven is Eros gegeven). Hij inspireert tot allerlei voortreffelijke handelingen.
Pausanias introduceert in een scherpzinnige maar zeer tendentieuze uiteenzetting
het verschil tussen een goede en een slechte Eros. Eryximachus knoopt hier bij
aan en generaliseert; Eros is de kracht, die in heel het heelal tegengestelden tot
harmonie brengt. Aristophanes (de komediedichter) vertelt, hoe de oorspronkelij-
ke tweeëenheid van de mens gespleten geraakt is en hoe Eros elke mens drijft om
zijn wederhelft te zoeken. Agathon, die zich aan zijn eigen woorden bedrinkt,
stort alle mogelijke lofuitingen over Eros uit; men kan er in elk geval uit opmaken,
dat Eros in nauwe relatie staat tot de schoonheid.
Socrates corrigeert Agathon’s misvattingen en vertelt daarna, wat hij van Diotima
over Eros geleerd heeft.
Eros is begeerte, gericht op wat hij mist. Hij is gericht op het schone, is dus zelf
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niet schoon. Ook niet lelijk: hij staat tussen schoon en lelijk in. Hij is niet een god,
maar een daemon, die tussen goden en mensen bemiddelt. Hij is een kind van
Poros (vindingrijkheid) en Penia (gebrek), en hij aardt naar zijn beide ouders. Van
zijn moeder heeft hij, dat hij allerminst, zoals de populaire mening denkt, teer is en
schoon: verwaarloosd, arm en ongeschoeid slaapt hij onder de open hemel zonder
onderdak en verkeert altijd met gebrek. Maar andere trekken heeft hij van zijn
vader: hij is steeds uit op het schone; hij is fel, dapper en aggressief, begeert
wijsheid en weet die te verwerven.
Hij streeft naar bezit van het schone (of goede; de twee begrippen vallen in het
Grieks dikwijls samen, en de substitutie maakt de redenering algemener) en
daardoor naar eudaemonie. Ten onrechte beperkt men zijn naam tot de aandui-
ding van streven op een bepaald gebied (‘liefde’): elk streven naar vervulling is
Eros; in alle mensen werkt hij in velerlei vorm. Hij zoekt het goede voor altijd te
bezitten en tracht dit te bereiken door ‘voortplanting in het schone’. Die kan
lichamelijk en geestelijk zijn. De lichamelijke voortplanting bereikt een soort
onsterfelijkheid in de continuïteit van het geslacht. Opvoeders, wetgevers en
dichters kennen de geestelijke voortplanting, die haar hoogste vorm vindt in de
wijsbegeerte.
Hiertoe leidt een weg omhoog. Men begint, als men jong is, met liefde voor één
schoon lichaam (waarin men ‘schone logoi verwekt’! ). De tweede stap brengt het
inzicht, dat alle lichamelijke schoonheid verwant is en dat men niet bij liefde voor
één schoon lichaam kan blijven. Daarna gaat men de geestelijke schoonheid boven
de lichamelijke stellen; het schoon van handelingen en wetten gaat boeien.
Vervolgens stijgt men op tot genieten van het schoon der wetenschappen om ten
slotte als een plotseling opvlammend vuur de idee der schoonheid in het oog te
krijgen.

In het andere geschrift, de Phaedrus, vindt men Eros als schenker van één der
zegenrijke vormen van ‘razernij’ (mania), emotie, die tot redelijk inzicht leidt.
Ook hier is hij ten slotte gericht op het aanschouwen van de transcendente ideeën
(onder welke de schoonheid het voorrecht heeft, dat haar ‘nabootsingen’ op aai\le
het helderst en het gemakkelijkst herkenbaar zijn).
Duidelijker en meer expliciet dan in het Symposion wordt in deze dialoog
gesproken over de lichamelijke kant van de liefde. Plato stelt de ziel boven het
lichaam, maar hij schat dit allerminst gering (zoals veel traditionele interpretaties
willen). De lichamelijke liefde kan het begin zijn van Eros’ opstijgen.
Ook de homoerotische wendingen zijn duidelijker en frequenter. Plato gebruikt
de in zijn tijd florerende terminologie van de paederastie en transponeert die naar
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het wijsgerige. Eros vindt zijn volle bevrediging in het wijsgerige samenzijn;
uitdrukkelijk worden ‘ongeveinsde wijsbegeerte’ en ‘met wijsbegeeerte gepaarde
knapenliefde’ gelijk gesteld.

Nog vier opmerkingen.
1 Plato’s Eros is niet blind, maar ziet juist scherp en leert hen, die hij bezielt,
scherp zien. In de opstijging worden positieve waarden ontdekt. Dit is het
tegendeel van de theorie, die de minnaar beschouwt als vervuld van illusie,
waardoor hij waarden ‘projecteert’. Het verschil hangt samen met Plato’s funda-
mentele optimisme (fundamenteel – hij is beslist niet naïef!).
2 Plato kent niet de liefde, die het individu bemint mét al zijn eigenaardigheden,
misschien zelfs wegens die eigenaardigheden. De overgang van het eerste naar het
tweede niveau in de boven geresumeerde opstijging toont duidelijk, dat het
individu gewaardeerd wordt als drager van supra-individuele kwaliteiten. Dit
impliceert echter niet een ideaal van onpersoonlijkheid: de (steeds gedeeltelijke)
realisering van het ‘nabootsen’ der ideeën in het menselijk bestaan kan in vele
varianten geschieden. Socrates en Theaetetus (in de naar hem genoemde dialoog)
lijken innerlijk even zeer op elkaar als uiterlijk; maar er is een verschil: Socrates is
oud en Theaetetus is jong, en dat valt ook op te merken in de manier, waarop zij
de wijsbegeerte beoefenen.
3 Een liefdesverhouding, waarin de lichamelijke attractie misschien wel de basis
vormt, maar verder op de achtergrond blijft, terwijl de partners verenigd zijn in
hun gerichtheid op het transcendente, zou men ‘Platonische liefde’ kunnen
noemen. Men heeft die naam er ook wel voor gebruikt; maar meestal heeft men de
term gebezigd zonder die gerichtheid in het begrip op te nemen. Iets van déze
soort ‘Platonische’ liefde kan men vinden in het verhaal van Aristophanes. Maar
Diotima wil daar niet van weten: het zoeken van de wederhelft, betoogt ze, mag
alleen liefde heten, als het een streven naar iets goeds (het goede) inhoudt. En
tegen het slot van haar uiteenzetting spreekt ze met enige spot over het verlangen
om alleen maar de beminde te zien en met hem of haar samen te zijn. De daarmee
afgewezen ‘Platonische’ liefde is steriel: Plato wenst, dat de liefdesrelatie produc-
tief is en boven zich zelf uit wijst.
4 Eros begeert wijsheid. Dat doen goden niet – die zijn wijs. Ook botte mensen
niet – die weten niet, dat ze wijsheid missen en nodig hebben. Tussen die twee in
staat Eros met allen, die wijsbegeerte beoefenen en daardoor echt mens zijn.
De Phaedrus vertelt, dat de ziel iets van de ideeën gezien moet hebben, wil ze in
een mens belichaamd worden; in het aardse bestaan moet ze zich die visie
herinneren en trachten het geziene ‘na te bootsen’. Eros roept de herinnering op.
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turan, de liefdesgodin
der etrusken
L. B. van der Meer

‘Om zo te zeggen pas eergisteren’ schrijft Herodotus (II 53), ‘wisten we waaruit de
goden, één voor één, ontstonden, dan wel of alle er altijd al waren, en hoe ze er
uit zagen. Want Hesiodus en Homerus leefden, dunkt me, niet langer geleden dan
vierhonderd jaar. En zij waren het die een stamboom van goden voor de Grieken
dichtten, goden bijnamen gaven, hun positie en handelwijze onderscheidden en de
kenmerken van hun gedaanten beschreven’.
Dankzij Homerus weten wij dat de griekse godin der liefde een dochter was van
Zeus, graag glimlachte, goudkleurig was, een mooie voorhoofdsband droeg en een
tovergordel, en dat zij op Cyprus en Cythera werd vereerd. Ze beschermde haar
gunstelingen, weerde het kwade af, en haar liefdesgeschenken bestonden uit
beminnelijkheid, verlangen, mingenot en verleidingskunst, die overigens ook Atè
of verblinding teweeg konden brengen. Andere dichters, opschriften, archeolo-
gische objecten voegen een dimensie toe aan onze kennis over Afrodite. Haar
wezen en verschijningsvorm, in vele facetten, zijn voor ons geen geheim. Ook de
Etrusken vereerden een godin van de liefde: Turan. Zij wordt tenminste vanaf de
vijfde eeuw voor Chr. met Afrodite geïdentificeerd, getuige de voorstellingen in de
etruskische kunst. Is ze echter volkomen identiek en verschilt ze alleen in naam
van de griekse godin? Wanneer ‘ontstond’ ze? Is er sprake van een evolutie in
haar verschijningsvorm? Werd ze vereerd? Had ze invloed op het ontstaan van de
romeinse Venus?
Bij de beantwoording van de vragen kunnen we helaas slechts gebruik maken van
inscripties en artistieke voorstellingen, omdat relevante religieuze literatuur ten
enenmale ontbreekt. De enige literaire etruskische tekst, de beroemde mummie-
wikkel van Zagreb, vermeldt haar niet1. Allereerst iets over haar naam. Vele
linguïsten brengen Turan in verband met het voorgriekse woord tyrannos. Haar
naam zou dan heerseres betekenen. Enkele etruskologen echter menen dat het
woord een duratief participium praesentis is van tur-, de stam van het etruskische
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werkwoord geven. Volgens Pfiffig2 betekent tyran(n)os eigenlijk ‘hij die bij Turan
hoort’, kortom de heer die als paredros (bijzitter) fungeert in het heilige huwelijk
met Turan. De interpretatie Turan = heerseres, vrouwe wordt nog iets versterkt
door een glosse van de lexicograaf Hesychius (5e eeuw na Chr.), die schrijft dat
het etruskische woord voor archè (imperium = macht) druna luidde. Waarschijn-
lijk schreven de Etrusken truna of thruna, en dit lijkt, indien men rekening houdt
met metathesis (een veelvuldig verschijnsel in de etruskische taal), op het woord
Turan.
Ook de Grieken kenden Afrodite, zeker in de archaïsche tijd, als heerseres. Dit
blijkt uit de 5e homerische hymne (65 - 74) waarin op subtiele wijze de liefde
tussen de godin en de niet meer zo jonge Anchises wordt bezongen (zie in dit
nummer blz. 101). In fraaie gewaden, met goud bestikt, en vriendelijk lachend
verlaat zij Cyprus en snel vliegt zij over de wolken naar het Ida-gebergte, dat rijk is
aan bossen en dieren: ‘kwispelende grijze wolven, snelvoetige leeuwen, beren en
snelle panters die nooit genoeg krijgen van hinden volgden haar. Zij zag ze met
vreugde en vervulde hun harten met verlangen. Paarsgewijs legden allen zich ter
ruste in schaduwrijke plaatsen’. De dichter toont haar niet alleen als potnia
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Afb. 1. Aeneas, Turan, Paris en Helena op een ‘Pontische’ amfoor.

 



thèroon (heerseres der dieren) maar ook als schenkster van de liefde die verbindt!
In de vroeg-etruskische kunst verschijnt naar alle waarschijnlijkheid ook Turan in
de hoedanigheid van potnia. Op een ‘Pontische’ amfoor, dateerbaar tussen onge-
veer 550 en 500 v.Chr., in Parijs (afb. 1) zijn volgens de interpretatie van Erika
Simon3 van rechts naar links voorgesteld: Helena die een tip van haar chiton
oplicht, Paris met schoudermanteltje, Turan die in haar linker hand een scepter en
in haar rechter een tip van haar chiton houdt en Aeneas met een krans in zijn
linker hand, die behoedzaam omkijkt. Opmerkelijk is dat achter Turan een leeuw
te zien is, een typisch attribuut van de potnia thèroon! Helaas ontbreken
inscripties die de hypothese zouden kunnen bevestigen.
De eerste vermelding van Turan lezen we op de beroemde ‘aryballos Poupé’ in de
Villa Giulia te Rome (ca. 650-625 v.Chr.).4 Op de schouder van het vaasje
vermeldt de van links naar rechts te lezen inscriptie (afb. 2) drie maal turan(n)uve,
éénmaal voorafgegaan door het woord aisera. Het laatste woord betekent volgens
Suetonius (Divus Augustus 97) en anderen: god (enk.: ais, mv. en enk.? : aiser of
eiser). De veronderstelling dat Turan omstreeks 650 v.Chr. vereerd werd of ten-
minste bekend was in Etrurië, lijkt gerechtvaardigd5.
Een diachronisch profiel van Turan is alleen te schetsen als men gebruik maakt
van vierledig reconstructiemateriaal: inscripties zonder afbeelding, afbeeldingen in
de kunst met bijschrift (didaskalion), haar verschijning op identieke wijze elders
maar zonder bijschrift, en in een mythologische context waarin zij Afrodite of
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Afb. 2. Etruskische inscriptie op ‘aryballos Poupé’.

 



Turan moet zijn volgens de interpretatie. Een dergelijk onderzoek is uiteraard in
kort bestek onmogelijk. Toch waag ik mij aan een synthese, die voornamelijk
gefundeerd is op de wijze waarop Turan op etruskische spiegels vanaf de vijfde
eeuw v.Chr. is afgebeeld.
Zij komt voor: gekleed, naakt (bij het Paris-oordeel), halfnaakt, gesluierd, met
diadeem of voorhoofdsband, oorbellen, halsketting, blootsvoets of geschoeid, met
als attributen in haar hand(en): een bloem of takje. Een duif of een gans (soms
een zwaan, Tusna genaamd) volgen haar. Haar etruskische verschijningsvorm is in
geen enkel opzicht afwijkend van de griekse Afrodite.
Ze wordt hoofdzakelijk afgebeeld in de volgende situaties:
1 Turan en Atunis (Adonis) omhelzen elkaar; 2  Turan onderwerpt zich met Uni
(Iuno) en Menerva (Minerva) aan het oordeel van Paris; 3  Turan beschermt Paris,
Helena, en Hercle (Hercules); 4  Ze assisteert bij het toilet van Malavisch; 5  Ze
treedt op als figurant zonder duidelijke functie (bijvoorbeeld wanneer Hermes het
ei van Nemesis aan Leda overhandigt en Uni (Iuno) Hercle zoogt, etc.).
Tot de kring van Turan behoren niet de griekse Eroten en Himeros maar vele
goddelijke vrouwen, ‘lasen’ of nimfen, die dikwijls een alabastron (zalfflesje) en
friseerijzer dragen: Alpan (‘libens’), Acaviser, Euturpe (Euterpè, de enige griekse
verschijning), Hinthial (schim of spiegelbeeld, psyche), Lasa, Mean (‘Nikè/Victo-
ria’), Munthu (mundus, kosmos), Recua (verjongingsgodin), Snenath Tums (ka-
menierster van Turan), Zipanu (kamenierster) en anderen. Eén van de oudste
voorstellingen van Turan met inscriptie zien we op een bronzen spiegel in de Villa
Giulia te Rome (afb. 3)6. Zij verschijnt aan het kraambed van Elina (Helena). In
haar linker opgeheven hand houdt ze een bloem. De rechter maakt een begroetend
en geruststellend gebaar. Helena en haar dochter Ermania (Hermione) liggen op
een pontificaal bed met hoge kussens. De moeder steekt haar handen naar Turan
uit. Tegenover Turan zit de nogal jongensachtige, en ietwat stumperige Elach-
santre (Alexander = Paris) wiens armen en hoofd ten dele door zijn mantel zijn
bedekt. Aan een imaginaire wand hangen een paar schoenen. Rechts boven komt
een sfinx op Turan af, terwijl opnieuw sfinxen de poten van het voetenbankje
vormen. Onder de bodemlijn zitten twee antithetische ganzen. Alles in deze bijna
komische kraambedscène, die niet in de griekse literatuur wordt beschreven en
evenmin in de griekse kunst een parallel vindt, concentreert zich op de epifanie
van Turan. De godin tracht kennelijk de beeldschone Helena te overreden om
Paris naar Troje te volgen. Getuige de gebarentaal van Helena lijkt de verleidings-
poging te slagen. De sfinx boven het bed wordt door Gerhard7 als onheilsbode
geïnterpreteerd. Andere interpretaties lijken mij niet uitgesloten. Ten eerste zou
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Afb. 3. Turan, Elina, Ermania en Elachsantre.

 



55

Afb. 4. Thethis, Menle, Turan, (Helena), Aivas en Fulfsna.



het fabelbeest ook nu weer Turan als potnia thèroon kunnen karakteriseren. Een
andere mogelijkheid is dat de sfinx de personificatie is van Atè, de Verblinding,
die Afrodite op Helena afzendt. Men leze Homerus’ Odyssee 4.261!
Atè is namelijk een snelvoetig wezen dat over de hoofden der mensen loopt. De
spiegel wordt rond 470 v.Chr. gedateerd. Van recenter datum (ong. 300 v.Chr.) is
een spiegel in het Brits Museum die Turan als ‘dea’ ex machina toont8 (afb. 4).
Van links naar rechts zijn de volgende dramatis personae zichtbaar: Thethis
(Thetis) die de met zwaard gewapende Menie (Menelaos) tracht te weerhouden
van moord op zijn ontrouwe echtgenote, Helena (zonder inscriptie). Helena
klampt zich vast aan het beeld van Athene. Achter Helena staat Turan ‘capite
velato’. Rechts van het altaar waarop het Palladion staat, figureren Aivas (Aiax) en
Fulfsna (Polyxena). De scène speelt zich af voor een gebouw waarboven de
dageraad met haar vierspan verrijst. Onder de bodemlijn: Hercle (Herakles) op een
vlotje van amforen, met knots en boog, een scène die wellicht zijn tocht naar de
onderwereld symboliseert9. De aanslag op Helena, na de val van Troje, wordt
weliswaar in de antieke literatuur door Aristofanes (Lysistrata 155) en Euripides
(Andromache 628-9) beschreven, maar niet vermeld wordt het optreden van
Thetis. De dichters vermelden het pikante gegeven dat Menelaos het zwaard laat
vallen wanneer hij de schoonheid van Helena’s boezem opnieuw ontdekt... Het
gesluierd-zijn van Turan kan erop wijzen dat zij als onzichtbaat aanwezig wordt
gedacht. Onverklaarbaar is de presentie van Ajax en Polyxena. De spiegel toont
wederom een voorbeeld van interpretatie etrusea van een griekse mythe.
Een spiegel in Napels10 (afb. 5) toont in het centrum Turan, met haarband,
hoefijzervormige oorbeel en in haar rechter hand een bloem, recht Menle.
gewapend met zwaard, schede en schild, die een halsketting geeft aan of aanneemt
van Elina (geheel links). Zij is gezeten op tempeltreden en steekt beide handen uit
naar Turan. De verklaring dat Menelaos hier een bruidsgeschenk aan zijn vrouw
overhandigt is onwaarschijnlijk omdat de held volledig gewapend is. De scène
speelt zich ook nu eerder af na de Iliupersis. Athenenaeus (VI 22) vermeldt dat
aan Helena de schitterende halsketting die zij eens van Afrodite ontving, ontrukt
wordt door Menelaos, die het sieraad aan Apollo te Delfi wijdt, om zich op Paris
te wreken. Turan is ook nu weer de godin die haar gunstelinge tracht te overtui-
gen. Hun gevarentaal doet denken aan die op onze eerste spiegel.
Een spiegel in Parijs11 (afb. 6), dateerbaar rond 250 v.Chr., laat tenslotte in twee
registers hoogst merkwaardige scènes zien. Boven presenteert Hercle, met knots,
een gevleugeld vadsig kindje, Epiur, aan Tinia (Zeus/Iupiter), met bliksem, onder
het toeziend oog van Turan (links) en Thaina (rechts). De godinnen zijn halfnaakt.
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Afb. 5. Elina, Turan en Menle.
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Afb. 6. Boven: Turan, Hercle, Epeur, Tinia en Thalna. Onder: Aevas, Mean, Elchsntre, Elinai, Menle
Achmemrun, Lasa Thimrae.

 



de ene draagt een scepter, en de andere laat zich vergezellen door een gans. De
interpretatie is lastig. Op linguïstische gronden is Thaina (voor grieks thal-:
bloeien) te identificeren met Hèbè (godin der jeugd). Op spiegels verschijnt zij
echter als geboortegodin. Is de identificatie niettemin juist, dan zou Epiur Eros
kunnen symboliseren, in dit geval als voorbode van het huwelijk dat Herakles met
Hcbe op de Olympus sluit. De aanwezigheid van Turan wordt dan ook begrijpe-
lijk. Een tweede verklaring berust op het ouwelijk uiterlijk van het jongetje. Men
denkt onwillekeurig aan Tages, de uit de aarde opgerezen kind-grijsaard-profeet,
die de waarzegkunst aan de Etrusken openbaarde. Eén argument is het gevleugeld-
zijn van het kind. De griekse waarzegger Kalchas verschijnt op een etruskische
spiegel ook met vleugels, evenals Mopsus, waarzegger van de Argonauten op een
bronzen toiletdoos uit Praeneste12.
Een tweede argument is, dat Festus (359) Tages zoon van Genius en kleinzoon
van lupiter noemt. Is de Genius echter dezelfde als Herakles? Het vermoeden lijkt
juist omdat op een andere spiegel13 Herakles hetzelfde kindje ontvangt van
Minerva, met wie hij een liaison had. Kortom, Epiur is waarschijnlijk de zoon van
Herakles en Minerva. De verschijning van Tages uit de aarde is m.i. later in de
literatuur ontstaan als etymologische verklaring van Ta Gès! Indien de tweede
verklaring juist is, schowt Herakles zijn zoon aan diens grootvader Zeus, vlak na de
geboorte, getuige de aanwezigheid van Thaina. Turan herinnert aan de liefde van
de held jegens Minerva.
De scène in het onderste register toont van links naar rechts Aivas (Aiax) op
clowneske wijze, met phrygische muts, Mean, een naakte, gevleugelde vrouw die
Eichsntre (= Paris) bekranst, Elinai (Helena) met puntmuts en gezeten op een
troon, die de hand schudt van Achmemrun (Agamemnon). Tussen hen staat,
frontaal, Menie (Menelaos) met offerschaal en lans. Geheel rechts wendt Lasa
Thimrae, naakt, met alabastron en friseerijzer zich van het gebeuren af. Onder de
bodemlijn ligt een tweede Lasa, bijgenaamd Racuneta, op een bloemkelk. De
apotheose van Paris en de verzoening van Helena met haar zwager en echtgenoot,
vermoedelijk in het Elysium, komt in de griekse literatuur en kunst niet voor!
Dat de scènes boven en onder in een symbolische relatie tot elkaar staan is
waarschijnlijk. Het gaat m.i. om een drievoudige apotheose, van Herakles, Paris en
Helena! Turan en haar Lasen dragen het hunne bij aan feestelijke entourage.
In de tweede eeuw v.Chr. treedt Turan op als beschermster, godin van de liefde en
de overwinning, en als afweerster van het kwaad, getuige een dramatische voorstel-
ling op een albasten askist uit Volterra14 (afb. 7). Dankzij fragmenten van
Euripides’ ‘Alexandros’, Ennius’ ‘Alexander’ en fabula 91 van Hyginus (II n.Chr.)
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is de turbulente scène te verklaren. Volgens deze auteurs organiseert op een dag de
koning van Troje, Priamus, lijkspelen ter ere van zijn dood gewaande zoon
Alexander (Paris). Inzet van de wedstrijden is een fraaie stier uit de kudde van de
eens te vondeling gelegde Paris, ’n beest waaraan hij, als herdersjongen opgevoed,
zeer gehecht geraakt is. Incognito neemt hij deel aan de spelen en overwint zijn
broers. Zij trekken uit afgunst het zwaard tegen hem. Paris vlucht naar het altaar
van Zeus Herkeios. Zijn waarzeggende zuster Kassandra onthult (volgens Hyginus)
zijn identiteit waarna hij in zijn vaders paleis wordt geaccepteerd. Het relief van de
askist stelt een visueel hoogtepunt voor: Paris knielt, met de palmtak der overwin-
ning en het zwaard, op een altaar. Zijn agressieve broers worden gestuit door een
vrijwel naakte, zich sluierende vrouw, in wier rechter vleugel een onheilafwerend
oog zichtbaar is. De duitse classicus B.Snell15 heeft op grond van Straatsburger
papyri die o.a. fragmenten bevatten van Euripides’ ‘Alexandros’, het vermoeden
geuit dat aan het einde van het toneelstuk Afrodite als ‘dea’ ex machine boven het
toneel verscheen om Paris’ identiteit en toekomst te onthullen. Zijn idee is echter



gebaseerd op askistenreliefs. Hij zag een literair argument over het hoofd, nl. twee
fragmenten van Ennius’ Alexander’16 : a) ‘volans de caelo cum corona et taeniis’,
en b) ‘is habet coronam Victoria vitulans’. Het eerste citaat luidt: ‘vliegend uit de
hemel met krans en linten’, een goddelijk wezen dat volgens Varro (De Lingua
Latina V 62) Victoria ofVenus moet zijn. Het tweede citaat luidt: ‘hij (dus Paris)
heeft de krans, jubelend over zijn victorie’. De uit de hemel vliegende godin is bij
Ennius kennelijk Victoria. Niettemin is Venus de beschermvrouwe van Paris. Een
combinatie van beide aspecten in één godin, Venus Victrix, ligt dus voor de hand.
In die kwaliteit werd zij door de Romeinen aan het einde van de Republikeinse
periode vooral vereerd!
Andere askistenreliefs met hetzelfde mythologische thema tonen haar als een Nikè
van Samothrace, en als Venus Pudica.
Uit vrijwel niets blijkt dat Turan in Etrurië een eigen cultus had. Overigens mag
men aan het argument dat zij op de lever van Piacenza niet vermeldt wordt, niet te
veel waarde hechten. Zij behoort nl. tot de dei consentes. Het op de lever
vermelde thuflthas (etr. thu-: één, vgl. consentes) is waarschijnlijk de etruskische
naam voor dit college van goden.
Enkele etruskische goden zijn tot in onze tijd als kobolden blijven voortleven in
de folklore van Toscane17 : Tigna (Tinia), Faflo (Fufluns = Dionysos), Teramo
(Turms = Hermes) en ook onze godin getuige het volgende liedje dat in de liefde
teleurgestelde mannen plachten te zingen:

Turanna, Turanna!
Che di beltà sei la regina
Del cielo e della terra
Di felicità e di buon cuore!
Turanna, Turanna!
In questo folto bosco
Mi vengo a inginocchiare
Per che tanto infelice
E sfortunato sono.
Amo una donna c non sono corrisposto,

Turanna, Turanna!
A te mi vengo a paccomandare!
Le tue tre carte a volere
Scongiurare che quella
Giovane mi possa amare
Turanna, Turanna!
Fallo per il bene che ai sempre fatta,
sei stata sempre tanto buona generosa.
Sei buona quanto bella,
Che di beltà sei la stella.

Turanna, Turanna!
Jij die de koningin der schoonheid bent
Van hemel en aaarde
Van geluk en goedhartigheid!
Turanna, Turanna!
In dit dichte woud
Kom ik knielen
Omdat ik zo ongelukkig
En ellendig ben.
De bemin een vrouw en krijg geen respons,

Turanna, Turanna!
Tot jou kom ik en beveel ik mij aan!
Jouw drie kaarten18 wil ik bezweren
dat dat meisje mij beminnen kan.

Turanna, Turanna!
Doe het om het goede dat je altijd hebt gedaan
Je bent altijd zo goed en edelmoedig geweest
Je bent even goed als mooi
Jij die de ster der schoonheid bent!

61Afb. 7. Paris’vlucht. Turan als’dea’ ex machina.�
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4 Zie M. Pallottino, in Studi Etruschi 28 (1960)
479-484.

5 De uitgang ‘-uve’ van turan(n)uve is waarschijn-
lijk adjectivisch (vgl. Lat.: ‘-ovius’, en ‘-uvius’).

6 E. Gerhard. Etruskische Spiegel I-V. Berün
1843-1897. (= Gerhard) Deel IV, 2, pl. 379;
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13 Gerhard II, pl. 165; tekst; III, 1, 156-8. J. Bayet,
Herclé. Paris 1926, pp. 154-9 geeft een over-
zicht van diverse hypothesen.

14 E. Brunn, I rilievi delle urne etrusche I. Roma
1870, pp. 18-9, p. 14, fig. 30.

15 B. Snell, Euripides’ Alexandros. Hermes Einzel-
schriften V (1937) 46-7.

16 I. Vahlen, Ennianae poesis reliquiae. Lipsiae
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17 Zie Ch.G. Leland, Etruscan-Roman remains in
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18 Dit heeft betrekking op een sprookje waarin
Turanna als een harten-dame, de verliefde jon-
geman als harten-koning en een boze koning als
schoppenkoning figureren.
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Naschrift
In haar recente boek ‘Le miroir étrusque d’après la collection du Cabinet des
Medailles’ (Rome 1973, pp. 521-526) interpreteert D. Rebuffat-Emmanuel de
scènes op de spiegel in Parijs (afb. 6) opnieuw.
Het onderste register toont haars inziens de tronende Helena op het eiland Leukè
in de Zwarte Zee. Volgens de antieke schrijver Ptolemaeus Hephaestion IV, l (ed.
Westermann, pp. 182-99) werd daar uit het huwelijk van Helena en Achilles
Euphorion geboren, die een bovennatuurlijk wezen was, vleugels droeg en die
door Zeus bemind werd. Epiur in-het bovenste register toont inderdaad deze drie
aspecten.
Rebuffats theorie is niet geheel overtuigend omdat Achilles in het onderste
register ontbreekt, de rol van Herakles, Turan en Thaina onduidelijk is en de naam
Epiur niet gemakkelijk is af te leiden van Euphorion. Niet ondenkbaar is m.i. dat
de etruskische artiest of zijn opdrachtgever de griekse mythe of het griekse
artistieke voorbeeld heeft ‘veretruskiseerd’ zodat Euphorion Tages werd.



Wie Pompeii binnengaat door de Porta
Manna, klimt over de hobbelige keien enigs-
zins hijgend naar het wat hoger gelegen
Forum. Hij heeft rechts achter zich de Villa
Imperiale gelaten – op en over de oude
stadsmuur heen gebouwd – , en ook het An-
tiquarium – dat zelf weer in de villa Impe-
riale is gebouwd – , kijkt verlangend uit naar
wat hem allemaal te wachten staat en heeft
nauwelijks belangstelling voor de lange, hoge
muur aan zijn rechterhand. Deze hoort bij
een altijd met een hek afgesloten terrein, dat
dientengevolge door geen toerist betreden
wordt. En toch, dit is heilige grond, gewijd
aan niemand minder dan de eigenlijke stads-
godin: Venus Pompeiana, een kuise en altijd
netjes aangeklede matrone die wij van een
groot aantal wandschilderingen kennen en
die maar weinig te maken heeft met de door-
gaans wufte, wulpse en wellustige Aphrodite
zoals wij die van andere muurdecoraties,
beeldjes of reliëfs kennen. Venus is in Pom-
peii niet volstrekt verwisselbaar met de griek-
se godin van de liefde. – Maar, zo vragen wij
ons natuurlijk af, hoe is juist zij de stadsgo-
din geworden?
Zoals bijna altijd moeten we ons dan even
met wat geschiedenis bezig houden. Geschie-
denis en religie gaan in het romeinse rijk nu
eenmaal hand in hand. In 89 v.C. werd Pom-
peii, oudtijds een oskisch-samnitische ge-
meente, een romeinse stad. De oorlog van de
italische bondgenoten tegen Rome liep ten
einde. Hoewel zij eigenlijk de oorlog verlo-
ren, kon Sulla Pompeii toch niet innemen.
Tengevolge van deze ontwikkelingen kreeg
de ‘vrije bevolking’ van Italië het burger-

recht. Daar zorgden de Lex Iulia de Civitate
uit 90 en de Lex Plautia Papiria uit 89 v.C.
voor. Voortaan werden de gemeenten als
municipia naar romeins voorbeeld beheerd.
Pompeii hoorde nu tot het kiesdistrict van
de Tribus Menenia. Daar het vervolgens in de
strijd tussen Marius en Sulla de verkeerde
partij koos, moest het later als straf een
grote groep veteranen opnemen, wat neer-
kwam op het afstaan van een deel van zijn
bezittingen. Onder Publius Cornelius Sulla
werd in 80 v.C. de grond opnieuw verdeeld.
Van dan af is de stad een romeinse kolonie:
Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum.
Sulla’s voorliefde voor Venus is er de oor-
zaak van, dat zij de stadsgodin wordt en een
grote tempel krijgt op een strategisch punt
boven de haven: de hierboven genoemde.
Overigens is een kleine aarzeling gewettigd.
Het is namelijk niet volstrekt zeker, dat dit
domein van haar is, hoewel veel er voor pleit.
De tempel moet, op grond van het bouw-
materiaal, uit de vroegste tijd van de kolonie
dateren1. Er werd een groep oudere woon-
huizen voor afgebroken. In de resten van de
cella zijn twee fragmenten gevonden van een
marmeren beeld, samen met de kleine basis
waar dit op stond, maar ... deze statue stelde
de badende griekse Aphrodite voor, vermoe-
delijk een wijgeschenk dat men dus evengoed
in een tempel van Mars of Ceres kan ver-
wachten. Belangrijker is de vondst, in een
onderaardse gang naar het zuiden, van een
klein bronzen roer. Dit namelijk hoort tot de
vaste attributen van de Venus Pompeiana.
Bovendien ligt de tempel aan zee – oudtijds
tenminste, want het land is pas later aange-
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slibd – , een geijkte plaats voor de uit het
schuim geboren godin. En aangezien er ten-
slotte in Pompeii tot nu toe nergens anders
Venustempels ontdekt zijn, kunnen wij ge-
voegelijk aannemen, dat de identificatie van
deze tempel juist is, al ontbreekt ons dan
ook elke inscriptie die dit zou kunnen beves-
tigen.
Het zou verwondering kunnen wekken, dat
wij in dit geval over zo verrassend weinig
concrete gegevens blijken te beschikken.
Maar van de eigenlijke tempel, die vóór 62
n.C. het havenfront van de stad beheerste, is
tengevolge van de zware aardbeving uit dat
jaar bijna niets over. In 79 was de herbouw
nog maar nauwelijks ter hand genomen. Wel
weten wij, dat het heiligdom veel mooier had
moeten worden. Het gebouw uit Sulla’s tijd
was klein, hoewel er reeds een porticus om-
heen liep. In de keizertijd werden deze
tufconstructies al vervangen door het veel
kostbaardere marmer. Met die verfraaiingen
was men in 62 nog niet klaar. Uit de laatste
17 jaren van de stad dateert een vergroting
van het totale areaal, en uit die jaren ook
stamt de in het begin genoemde, lange, hoge
muur2. Op het terrein zelf is maar weinig
gevonden: wat onvoltooide bekledingsblok-
ken, een nog pas ruwbehouwen kapiteel, en
dat is bijna alles.
Behalve haar tempeldomein kennen wij, zo-
als gezegd, ook het uiterlijk van de godin.
Maar daarover straks. Moeilijker is het ons
haar wezen voor te stellen, en dat is toch
gewichtiger dan haar voorkomen. De ge-
schreven bronnen zijn hierover niet erg dui-
delijk3 . Weliswaar speelt Venus als godin van
de liefde een grote rol in de romeinse epische
en lyrische poëzie, maar dat is nog wat an-
ders dan haar cultus. Zulks geldt niet alleen
voor Italië, maar ook voor de griekse
Aphrodite, van wie wij slechts weinig cultus-
plaatsen en feesten kennen (met uitzonde-
ring van Cyprus en Korinthe). Haar oor-

spronkelijke wezen in Italië is niet duidelijk
omlijnd. Zij is verwant met Fortuna en
Ceres. In Pompeii – en trouwens ook in
Casinum, Sulmo en Surrentum – kan een-
zelfde priesteres zowel Venus als Ceres die-
nen. Dit blijkt uit de inscriptie van4 [A]lleia
Mai f(ilia) [s]acerd(os) Veneris et Cereris
sibi. Ex dec(urionum) decr(eto) pe[q(unia)
pub(lica)}. Bovendien kan zij in Zuid Italië
en speciaal ook in Pompeii het niet helemaal
duidelijk epitheton Fisica krijgen, getuige de
inscriptie5 Imperio Veneris Fisicae Iovi
O(ptimo) M(aximo) Antistia Methe Antisti
Primigeni ex d(ecreto) d(ecurionum), Hier-
mee wordt vermoedelijk toch wel een na-
tuuraspect aangeduid. Van een betrekkelijk
onpersoonlijke ‘natuurgodin’ wordt zij in
Italië dan pas langzamerhand en gaandeweg
tot godin van de liefde. Eerst in de 3e eeuw
v.C. zien wij haar als de gelijke van Aphro-
dite optreden. In de waarschijnlijk oudste
Venustempel van Rome, in 295 gebouwd.
schijnt het verband met de geslachtelijke lief-
de duidelijk gelegd te zijn. Eveneens uil
Rome kennen wij, uit laat-republikeinse tijd.
de Venus Verticordia (die volgens Ovidius.
Fasti IV, 160, verso nomina corde tenet, de
harten naar liefde keert en tevens de onge-
oorloofde liefde afwendt, in oorsprong n.b.
de ontucht van een Vestalin); Venus Erucina
(van de berg Eryx op Sicilië, waar zij oor-
spronkelijk de semietische godin Tanit was,
naar Rome gehaald); Venus Cloacina (naar
het sacellum bij de Cloaca Maxima op hei
Forum Romanum); en tenslotte Venus
Obsequens (die de wens vervult) en Venus
Calva (die de wens verijdelt). Als schutspa-
trones van Sulla heet zij Venus Felix (de
gelukbrengende). Voor Pompeius is zij voor
al Venus Victrix (de zegevierende), voor
Caesar Venus Genetrix (de stammoeder)
Dan kennen we nog een Venus Militaris (de
soldateske), een Venus Plagiaria (de slinkse
slang) en een Venus Purpurissa (die het ver-
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ven met purper mogelijk maakt). Al met al
dus heel wat aspecten, waarbij het zuiver
erotische niet lijkt te overheersen. Merkwaar-
digerwijze noemt Varro in Rome de stich-
tingsdag van haar tempel in het domein van
Libitina en bij de Circus Maximus een feest-
dag der holitores (groentemannen)6, terwijl
ook Plinius er weet van heeft, dat reeds
volgens Plautus de tuinen onder haar hoede
hebben gestaan.7 Dit uitgesproken vegetatie-
aspect heeft de griekse Aphrodite nooit zo
sterk gekend.
In haar gedaante van stadspatrones is de
Venus Pompeiana voor ons in Pompeii uiter-
lijk een bekende verschijning8. Zij gaat ge-
kleed in een lang gewaad, draagt soms de
muurkroon die wij ook wel bij Cybele of bij
stadspersonificaties aantreffen, en heeft als
vaste attributen in de ene hand een scepter
en in de andere het roer van een schip.
Ikonografisch staat zij hierdoor in de traditie
van de griekse Tychai: stadsgodinnen van
wie de Tyche van Antiochië, door Eutychi-
des, wel de bekendste is9. In een stad als
Pompeii ligt het maritieme aspect nogal voor
de hand, gezien de situatie met een haven
aan zee en het daarmee verbonden belang
voor de scheepvaart. Voegen wij daarbij de
rijkelijke wijnbouw van het omringende ge-
bied, ons tevens herinnerend dat ook in
Rome de stichtingsdag van haar tempels op
de Vinalia Rustica gevierd werd, dan krijgen
wij het beeld van een godin, die wel bij
uitstek geschikt was om alles wat Pompeii
tot bloei en welvaart heeft gebracht te be-
heersen en te beschermen. Een godin van de
geslaagde middenstand, om het eens wat
minder eerbiedig uit te drukken. Soms treedt
zij niet alleen op, maar in een trias. Hercules-
Bacchus/Liber-Venus is een gezelschap dat
wij een paar malen tegekomen, o.a. in de
inscriptie van10 N(umerius) Popidius Florus
Ven(eri) Lib(ero) Herc(uli). Het is aan deze
trias ook, dat Martialis denkt bij zijn beken-

de beschrijving van het desolate land rond de
Vesuvius na 79 (Epigr. IV, 44, 3-6):

Deze passage van Martialis is interessant om
wat wij hierna nog zullen zien. Hij be-
schouwt Venus inderdaad in de eerste plaats
als vegetatiegodin, die hand in hand met
Bacchus gaat. Het epigram waaraan deze re-
gels ontleend zijn begint namelijk met een
beschrijving van de Vesuvius en de overvloe-
dig stromende wijn die daar vóór de ramp
vandaan kwam.12 Venus is hier vooral de
godin, die de wijnproductie op de hellingen
van de vulkaan beschermt. De inscriptie van
Numerius Popidius Florus sluit daar bij aan.
Deze hereboer stamt uit een oude samniti-
sche familie en brengt in zijn villa suburbana
een offer aan de trias, met Venus aan het
hoofd, opdat hij veel druiven zal oogsten.
Een paar maal komen wij Venus in Pompeii
tegen in gezelschap van de ithyphallische
Priapus. Ook hij hoort in de tuinen thuis,
zorgt voor de vruchtbaarheid van het gewas
en verjaagt ongedierte en ziekte. De opge-
richte phallos hoeft, in de nabijheid van
Venus, dus niet in de eerste plaats te worden
opgevat als een onfijne zinspeling op het
mingenet, hoewel dat aspect er natuurlijk
ook in zit. Samen met Priapus zorgt Venus
voor de goede oogst.13 In Lampsakos ging
Priapus door voor een zoon van Dionysos en
Aphrodite. Een pompeiaans fresco beeldt
hem af bij het huwelijk van Herakles met
Hebe, naast Aphrodite in haar tempel, in
gezelschap van Amor. De overgang van het
hellenistische Pompeii naar het vroegromein-
se verloopt nu eenmaal vloeiend, en het is
ook bij de Venus Pompeiana niet steeds mo-
gelijk precies vast te stellen waar het grieks-

65

haec iuga quam Nysae colles plus Bacchus amavit;
hoc nuper Satyri monte dedere choros;
haec Veneris sedes, Lacedaemone gratior illi;
hic locus Herculeo nomine clarus erat.11

 



hellenistische ophoudt en het specifiek-
romeinse begint. (Dit maakt ook het pro-
bleem van de interpretatie van de grote fries
in de Villa dei Misteri zo moeilijk, waar wil
Venus en Bacchus bijeen vinden, terwijl ook
de phallos niet ontbreekt. Hier is sprake van
grieks beeldmateriaal dat om een romeinse
intepretatie lijkt te vragen. De oplossing van
het raadsel is even hybridisch als het myste-
rie zelf)14 .
De godin treedt in Pompeii ook nog in an-
dere triaden op. Op de rechterwand van een
prothyron in I 9, 5 zien wij naast elkaar
Venus, Juno en Minerva15 . (Minerva kan
zelf in Pompeii weer gecombineerd worden
met Juno en Jupiter, naar analogie met de
trias capitolina). Op de facade van IX 11, 1
staan de 12 Di Consentes, en hiervan is de
zesde van links Venus16 . Ditmaal bevindt zij
zich tussen Hercules en Mercurius, en draagt
Amor op de schouder. De nabijheid van Mer-
curius is in dit geval nogal veelzeggend: de
schilder die voor deze combinatie verant-
woordelijk was zal bij zichzelf gedacht heb-
ben wat een andere pompeiaan hebzuchtig
via het vloermozaiek van zijn portaal uitriep:
salve lucrum – tel uit je winst! Ook deze
band met handel en geld – Mercurius draagt
vaak de volle geldbuidel – is in Pompeii niet
zeldzaam.
Venus als godin voor de welvarende pom-
peiaanse middenstand wordt nergens mooier
geïllustreerd dan door de schilderingen die
de vestiarius M. Caecilius Verecundus op de
gevel van zijn bedrijf in de Via dell’ Abbon-
danza liet aanbrengen (IX 7, 5-7)17 . Links
bevindt zich de ingang naar zijn winkd.
rechts is de eigenlijke werkplaats van de
lanarii coactiliarii: wolbewerkers, viltmakers.
In het midden prijkt de Venus Pompeiana,
boven een voorstelling van de arbeiders aan
het werk. Geheel links zien wij Mercurius
voor zijn tempel, met een flinke geldzak vol
lucrum in de hand, boven een tafereel dat de
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winkel met een verkoper en een klant laat
zien. Het atelier, onder Venus, is bijzonder
levendig uitgebeeld. We zien quactiliari (sic)
ten getale van 8. Aan tafeltjes, waarop aller-
lei gereedschap ligt, bewerken met grote
kammen de pectinatores lanarii hun wol. In
het midden bevinden zich vier stevige kerels
bij een paar bassins, die in het centrum met
een stookplaats in verbinding staan. Geheel
rechts toont Verecundus zelf een product uit
zijn atelier, misschien in de verwacliting dat
hij zo klanten aantrekt. Winkel en werk-
plaats zelf zijn anno 1975 nog altijd niet
opgegraven, maar wie weet of we al het
getoonde niet nog eens onder de hoge lagen
lapilli zullen aantreffen! – Maar nu Venus,
want wat is dat voor een vreemde rit op een
wagen met olifanten? Hebben die soms ook
iets met de handel te maken, of hoe zit dat?
Triomferend rijdt Venus op ons toe, in een
wagen die inderdaad door vier kleine olifant-
jes wordt getrokken. De wagenbak heeft

enigszins de vorm van een scheepsboeg, en
als versiering zijn er aan weerszijden sirenen
op aangebracht. Wij kunnen daarbij denken
aan Ovidius’ woorden (Fasti IV 131): monet
curvas materna per aequora puppes ire. De
godin is prachtig aangedaan, draagt een dia-
deem met smaragden en paarlen en nogmaals
paarlen in lange oorhangers. Gekleed in een
blauwe tunica met daaroverheen een even-
eens blauwe mantel, steunt zij met de linker-
hand op een gubernaculum waartegen zij een
lange scepter laat rusten, alsof de schilder
zich met ons Lucretius herinnert (I 22):
quae rerum naturam solo, gubernas. Naast
haar staat, in goudgele mantel, een kleine
Amor die haar een zilveren spiegel reikt en in
de andere hand een tak vasthoudt. Twee
Amorini omzweven het paar, met gouden
krans en palmtak als attributen. Boven het
tafereel buigen zich dunne guirlandes. Het
ene uiteinde hangt neer bij een Fortuna met
roer en hoorn van overvloed, staande op een
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van 1X7, 5- 7.

4. Mercurius voor de cella van zijn tempel. Schilde-
ring op de façade van IX 7, 5- 7.



wereldbol waaromheen zich de dierenriem
en een krans van eikenblad spannen: symbo-
len van pax, felicitas, abundantia en de
zegenrijke romeinse heerschappij in het alge-
meen. Het andere uiteinde bevindt zich recht
boven een, vermoedelijk mannelijke, figuur
in wit gewaad met offerschaal en eveneens
een cornucopia: miscchien de Genius Colo-
niae Veneriae, die aan Venus plengt bij haar
zegenrijke, triomfantelijke ‘blijde incomste’.
Er zijn, zoals gezegd, in Pompeii meer uit-
beeldingen gevonden van de Venus Pom-
peiana, maar nooit in een olifantenwagen.
Een der bekendste en best bewaarde bevindt
zich wat verderop in dezelfde straat, even-
eens op de gevel van een winkel (IX 7, l)18 .
Er is veel verwantschap in kleding, attributen
en andere details. Maar er zijn ook verschil-
len waarneembaar. Zo houdt zij b.v. in de
rechterhand nu een olijftak vast, en staat zij
op een draagbaar houten plankier. Ditmaal
zien wij dus het cultusbeeld van de godin ten
voeten uit voor ons, zoals het in de tempel
stond en op feestdagen in processie door de
stad werd rondgedragen. Ook Eros staat op

een draagbare plint, die iets hoger is en waar-
van wij duidelijk een der draagstokken zien.
De schildering heeft trouwens als pendant
aan de andere zijde van de deur een op een
ferculum bevestigde Magna Mater met aan
haar voeten twee leeuwtjes.19 (Deze is abu-
sievelijk ook wel eens voor een Venus gehou-
den, maar de leeuwen lijken voor de andere
interpretatie te pleiten). Boven deze twee
moederlijke godinnen staren ons de zeer
grote koppen aan van Apollo, Jupiter, Mer-
curius en Diana.20 – Wij kunnen hier op
deze godengroepen helaas niet verder ingaan.
en keren terug naar onze olifantjes, die ons
al problemen genoeg verschaffen.
Want wat betekent in dit geval de olifanten-
triomf? Door de totale afwezigheid van
duidelijke parallellen is dat niet zo eenvoudig
uit te maken. We kennen Venus en we ken-
nen de olifantentriomf, maar het gaat nu
juist om de combinatie. En bovendien ook
om de hoogst ongebruikelijke frontaal opge-
bouwde compositie: die hoort vóór het eind
van de 3e eeuw helemaal niet voor te ko-
men!
De olifant als dier voor een triomfwagen is
op zichzelf op het ogenblik dat deze schilde-
ring ontstaan moet zijn – ten tijde van
Nero – al lang in Rome bekend.21 Sinds
Alexander de Indische vorst Poros in 326 bij
de Hydaspes heeft verslagen en bij die gele-
genheid diens olifanten heeft buitgemaakt.
raken de beesten uitgesproken in de mode
De Ptolemaeën beelden Alexander op hun
munten uit met de olifantenscalp, vooral
ook omdat de Indische veldtocht van Alex-
ander met de tochten van Dionysos naar het
oosten vergeleken werd. De Ptolemaeën voe-
ren hun afkomst terug op Dionysos. Via niet
geheel duidelijke wegen wordt de olifant zo
een dionysisch dier bij uitstek. Er heeft een
schildering bestaan, waar Apelles de maker
van geweest kan zijn, die Alexander in oli-
fantentriomf liet zien. Ook voor diens lijk-
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wagen waren olifanten gespannen. Munten
van Ptolemaeus I tonen op de voorzijde
diens portret, en op de achterzijde Zeus-
Ammon, met verwijzing naar Alexander, op
een olifantenquadriga. Maar ook Seleukos
Nikator laat de olifantenwagen op zijn mun-
ten slaan, ditmaal gemend door Athene. De
romeinen hebben de olifant als schrikaan-
jagend gedierte voor het eerst bij koning
Pyrrhus gezien. Caecilius Metellus liet er, na
in de eerste punische oorlog in 251 Hanno
overwonnen te hebben in de slag bij Paler-
mo, 120 in zijn triomf meelopen. Pompeius
is degene geweest, die er 4 voor zijn triomf-
wagen spande om zo als eerste Rome binnen
te rijden. Dit zat hem overigens niet glad,
daar de poort daar niet op berekend bleek te
zijn, de dieren konden er met hun vieren niet
doorheen. Bovendien liet hij in 55 v.C. in
Rome olifanten bevechten, wat een bloed-
bad veroozaakte waar men schande van
sprak. Ook Augustus liet olifanten voor zijn
wagen spannen, en blijkbaar met meer suc-
ces. Na hem wordt het in Rome een gewoon-
te. Wij kunnen een lange reeks van munten
opstellen die de populariteit van het dier –
overigens nooit frontaal van voren ge-
zien! – illustreren. Het is moeilijk te zeggen
welke associaties de romeinen precies met
het dier verbonden. Het ligt echter voor de
hand te denken aan identificatie met Alexan-
der/Dionysos in het algemeen, en aan we-
reldheerschappij bovendien.
In een door zijn schilderingen uit de laat-
republikeinse tijd bekend huis in Pompeii, de
Casa del Criptoportico (I 6, 2-4), komen
kamerolifanten voor aan weerskanten van
monumentale kandelabers22 . De dieren zijn
hier symbolen van het licht geworden, in
navolging van een hellenistische traditie die
dit zo ontwikkeld heeft. Immers, op munten
van Antiochus VI Dionysos dragen de bees-
ten al fakkels. Een relatie tussen Helios,
Apollo en Dionysos dragen de beesten al

fakkels. Een relatie tussen Helios, Apollo en
Dionysos kan worden aangetoond. Deze ge-
schilderde olifanten dragen bovendien op
hun rug Eroten, zodat er tevens een zeker
verband met Venus lijkt te bestaan, hoewel
bepaald niet alle Eroten onverbrekelijk met
Venus verbonden moeten worden23 . Olifan-
ten met fakkels hebben Caesar in triomf
begeleid, van wie Suetonius (Div. Iul. 37)
vertelt: ascenditque Capitolium ad lumina,
quadraginta elephantis dextra atque sinistra
luchnuchos gestantibus (vgl. ook Cassius Dio
43, 22). De olifanten uit de Casa del Cripto-
portico zijn uit diezelfde tijd en moeten mis-
schien in dit licht gezien worden, waarbij de
Eroten op hun rug in dat geval naar speciaal
de Venus Genetrix zouden kunnen verwij-
zen. Men vraagt zich dan echter wel af, waar-
om dat verband door de schilder niet duide-
lijker gelegd is! – Hoe dit ook zij, de olifant
als triomferend dier is in Pompeii blijkbaar al
sedert de republikeinse tijd geen onbekende.
Het dionysische aspect dat zij hebben kan
gemakkelijk overgedragen worden op die go-
den of godinnen, die in nauwe relatie tot de
wijngod staan. We hebben gezien, dat dit
laatste wel bij uitstek voor Venus geldt, en
zo kan haar olifantenwagen zonder veel be-
zwaren als ‘geleend van Dionysos’ geïnter-
preteerd worden. Dat de olifanten ook in
Rome sterk dionysisch zijn gebleven, staat
namelijk wel vast. Munten van Augustus, bij
voorbeeld, tonen de keizer in een olifanten-
biga, terwijl de keerzijde soms de kop van
Dionysos laat zien. – Maar, zo moeten we
ons dan toch nog afvragen, waar kan deze
ontlening door Venus van een zo typisch
dionysisch symbool voor het eerst hebben
plaats gevonden? Dit kan natuurlijk in Pom-
peii zelf gebeurd zijn, maar een wat oudere
bron ligt enigszins voor de hand.
Het is m.i. namelijk niet onmogelijk, dat
achter de frontale compositie ook nu weer
een hellenistisch voorbeeld uit Alexandrië
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staat. Weliswaar heeft Venus/Aphrodite daar
aan het Ptolemaeënhof geen bijzondere rol
gespeeld, en zeker werd zij daar ook niet met
een kuis pak kleren aan het lijf vereerd. Maar
de olifantjes uit Pompeii zijn van het Afri-
kaanse type: grote, waaiervormige oren en
betrekkelijk korte poten. De Indische olifant
daarentegen heeft maar kleine oren, en staat
hoog op de benen. Er zijn tussen de
soorten ook verschillen wat betreft de aflo-
pende ruglijn, maar die is op onze schildering
niet duidelijk te volgen. Dat onze groep hoe
dan ook in de traditie van de griekse kunst
staat, blijkt zonder meer uit de volgende
overwegingen. Reeds sedert het eind van de
6e eeuw v.C. komen frontaal geziene trek-
dieren (paarden) op griekse vazen voor.
Etruskische spiegels uit de hellenistische tijd,
die sterk onder griekse invloed staan, nemen
het motief over. De hellenistische wereld kan
er geen moeite mee gehad hebben het fron-
tale paardenvierspan te veranderen in een
van voren gezien olifantenvierspan. Het ligt
dan voor de hand, hoewel elk bewijs ont-
breekt, daarbij vooral aan Alexandrië te den-
ken: vanwege de Alexandertraditie, het afri-
kaanse type, en ook omdat de stadsgodin
van die stad, evenals trouwens de personifi-
catie van Africa, in het algemeen de olifan-
tenscalp draagt. Sinds de dagen dat Ptole-
maeus Philadelphos in zijn pompa achter de
wagen van Dionysos 24 olifantenwagens liet
volgen, is de olifantentraditie in Alexandrië
wel het sterkst van alle hellenistische centra.
De Venus Pompeiana met olifanten staat in
dat geval als stadsgodin in de directe traditie
van Alexandria met olifantenscalp. Het ero-
tische aspect is niet belangrijk: wat de beide
godinnen verbindt, is het Tyche-aspect en, in
beide steden, de sterk dionysische achter-
grond.
Tenslotte: welk verband kan er bestaan
hebben tussen de Venus Pompeiana en nu
juist deze wolbewerkers? – Misschien, al

staat het er niet bij, is zij hier tevens ook de
Venus Purpurissa, Er is moeilijk een ander
beroep te bedenken, waarbij dit aspect van
de belangrijke purperslak sterker naar voren
zou kunnen komen.
Een enkel woord nog over de griekse Aphro-
dite in Pompeii en haar erotische gedragin-
gen. Haar komen we ontelbare malen tegen,
zowel in verborgen symbolen als in menig
aan het hellenistische repertoire ontleend
figuurstuk. Met of zonder Adonis, Ares„Ero-
ten, zeekentauren, tritonen, liggend in een
schelp, zich tooiend, omgeven door zwem-
mende putti, vissend, als Anadyomene, etc.
Doorgaans is zij spaarzaam gekleed, daar zij
het romeinse burgermans textiel om begrij-
pelijke redenen aan haar sandaal lapt. Op de
Pompeii-tentoonstelling in Den Haag zagen
wij haar in een gouden bikini, steunend op
een duidelijke hoewel gemutileerde Priaap.
Het hoeft geen betoog, dat zij in deze ver-
schijningsvormen populairder was voor huis-,
tuin-, keuken- en slaapkamergebruik. Zij is
dan de bij uitstek warmbloedige godin, die
het liefdesgenot geeft – of niet geeft! – en
het zonder Bacchus koud heeft. Ook waar zij
niet in effigie aanwezig is, beheerst zij toch
het leven van vele pompeianen die graag aan
haar herinnerd willen worden.
Een goed voorbeeld van het samengaan van
deze Venus en Bacchus vinden wij in het
door de nederlanders onderzochte huis van
Lucretius Fronto. In het tablinum zien we
op de linkerwand de liefde van Venus en
Mars uitgebeeld, op een wat tamme manier
weliswaar, maar Mars is er niet minder grijp-
graag om, wat de – geklede – Venus zich
graag laat aanleunen. De rechterwand laat
een triomf van Dionysos zien. Over de hele
muur verspreid vinden we symbolen van de
beide goden: ithyphallische hermen, tym-
pana, zwanen die karretjes met dionysische
attributen als cymbalen en castagnetten trek-
ken, bloeiende tuinen en maskers, en nog
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veel meer. De macht van Venus strekt zich
zelfs uit tot de wijngod zelf, die op zijn
wagen naast zijn geliefde Ariadne mst. In dit
tablinum zijn Venus en Bacchus dus hecht
met elkander verbonden. Maar ook in andere
vertrekken heerst zij. In de eetzaal rechtsvan
de ingang is zij met Mars verenigd, als
symbool van Pax. (Het samengaan van Venus
en Mars was een populair motief, sinds in
Rome naast het Forum van Caesar met de
tempel van Venus Genetrix het Forum van

Augustus met de tempel van Mars Ultor
werd aangelegd). Op de wand daartegenover
zien wij de dood van Neoptolemos m
Delphi: grote eroten in de flankerende vel-
den dragen tropheeën, ten teken dat op de
achtergrond van dit drama een liefdesge-
schiedenis staat, en dat Venus haar macht
kan laten gelden ook al is zij zelf niet uitge-
beeld. Een vertrekje dat aan dit triclinium
grenst, een slaapkamer, beeldt op de ene
wand Venus uit tussen eros en een psyche,
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Marsen Venus.

 



die haar helpen bij het maken van haar
toilet. De er tegenover aangebrachte schilde-
ring laat Ariadne zien, die uit liefde Theseus
de draad geeft, waarmee hij zal kunnen ont-
snappen uit het labyrinth. Ook daar dus
weer de werkzaamheid van de godin, nog
verduidelijkt door allerlei symbolen in de
bovenzöne van de wand. Deze enkele voor-

beelden zouden met vele andere kunnen
worden aangevuld. Hier bevinden wij ons dus
meer in de sfeer van mythe en poëzie. Ver-
moedelijk was de griekse Aphrodite voor de
bewoners van de stad toegankelijker en ver-
trouwder dan de wat deftige Venus Pom-
peiana.
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Tacitus (Annalen, vert. Dr. E. Meyer) over een
Aphroditebeeld in een tempel te Paphos op Cy-
prys:

‘de godin wordt niet in menselijke gedaante uitge-
beeld, maar haar beeltenis is een ronde monoliet
die, breder aan zijn basis, van beneden naar boven
zich allengs toespitsend, oprijst op de wijze van een
keerpaal in de renbaan; doch de betekenis van dese
manier van uitbeelden ligt in het duister’.
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M.E. van Lohuizen-Mulder

Wie kent niet dit groepje van mooie jonge
vrouwen, waarover Paul Valéry schreef: ‘un
petit tempic rose et rond, qui tourne len-
tement ...’. Zijn wij ons echter nog bewust
van de symbolische betekenis waarvan zij
eens de draagsters waren? Nog niet zo heel
lang geleden zijn zij getekend en gebeeld-
houwd1 maar meer als genre-beeld of als
excuus om het mooie naakte lichaam te to-
nen, als zouden zij slechts dienaressen van
Venus zijn. Maar oorspronkelijk in de klas-
sieke tijd waren zij ook vertegenwoordigsters
van een zeer hoog moreel beginsel.
Hun naam, in het Grieks Charites, wordt
afgeleid van charis. De wortel van dit
woord zou uit het Sanskriet stammen2 en
betekent, zeer globaal gezegd, de vreugde in
de liefde en vreugde in het geven. Deze beide
vormen van vreugde vinden we terug in hun
namen, vooral in twee van liun benamingen
nl. Euphrosyne en Agiaia. Euphrosyne heeft
met vreugde in de liefde, het gewone plezier,
met lust te maken, Agiaia is meer de vreugde
der ziel.
Het ethische beginsel: de vreugde in het ge-
ven, kan uitgewerkt worden in begrippen als
dankbaarheid, vriendschap en een zekere
mate van rechtvaardigheid. De Griek had
daar één woord voor: charis. Geen moderne
taal kan het in één woord zeggen. Ook het
Latijnse gratia geeft maar een deelaspect
weer, nl. dankbaarheid. Alleen in combinatie
met de Christelijke term gratia als genade,
benadert het iets van de oorspronkelijke be-
tekenis.

Het andere aspect dat hen tot Venus’ hand-
maidens maakt, wordt misschien nog het
dichtst benaderd door het Franse charme.
Dit draagt althans iets van dat ondefinieer-
bare over, dat ‘je ne sais quof, dat dat on-
grijpbare in de goede zin weergeeft.
In dit laatste aspect ziet de Middeleeuwer
vanuit zijn Christelijke wereldbeschouwing
duidelijk een betekenis in malo aanwezig.
Het riekt naar lust, hetgeen voor hem na-
tuurlijk uit den boze is. Hij ziet in het sym-
bool duidelijk tegenstellingen opgesloten,
terwijl de Oudheid wel twee aspecten zag,
maar in dat ene woord een synthese had
gevonden. Het betekende toen meer de licht-
voetigheid van een zedelijk beginsel, mis-
schien het toppunt in een morele evolutie.
Pierre Bersuire (Berchorius, prior van St.
Eloi te Parijs, † 1362) zag het gevaar duide-
lijk voor zich: de drie maagden die Venus
bijstaan, betekenen drie zonden, die vaak in
gezelschap zijn van welvaart en wellust, nl.
gierigheid, zucht naar weelde en trots. Hij
zag echter ook een betekenis in bono, dat zij
nl. konden verwijzen naar de grootste Chris-
telijke deugden: geloof, hoop en liefde.3

De Italiaanse Renaissance gaat weer de na-
druk leggen op de transcendentale betekenis,
waar de neo-platonici zich al sterk mee had-
den bezig gehouden. De voluptas mentis, de
al
genoemde vreugde der ziel, gaat een grote rol
spelen. Er is dan geen sprake meer van deugd
of ondeugd, of een verzoening van beide,
maar van een metafysisch beeld. De Floren-
tijnse neo-platonicus Pico della Mirandola
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(1463-1494) laat een penning slaan (zie afb.
6) waarin hij met de benamingen Pulchri-
tudo-Amor-Voluptas transcendentale begrip-
pen als emanatio, raptio, en remeatio wil
oproepen. In de woorden van Edgar Wind:
‘All we must remember is that the bounty
bestowed by the gods upon lower beings was
conceived by the Neoplatonist as a kind of
overflowing (emanatio), which produced a
vivifying rapture or conversion (called by
Ficino conversio, raptio, or vivificatio)
whereby the lower beings were drawn back
to heaven and rejoined the gods (remeatio)4.
Marsilio Ficino (1433-1499), de stichter van
de Accademia platonica te Careggi bij Flo-
rence, zag zo de cirkel van de goddelijke
liefde en de inscriptie op de penning moet
dan ook oorspronkelijk van hem zijn: ‘Circu-
lus.... prout in Deo incipit et allicit, pulchri-
tudo; prout in mundum transiens ipsum
rapit, amor; prout in auctorem remeans ipsi
suum opus coniungit, voluptas. Amor igitur
in voluptatem a pulchritudine desinit.’5 Op
deze penning zullen we later terugkomen.
In de Renaisance-tijd wordt ook het aspect
vreugde in het geven uitgewerkt. Het
Stoïcijnse model van Seneca do- accipio-
refero, geven- ontvangen- teruggeven is de
meer down to earth trits van emanatio,
raptio en remeatio. En tenslotte wordt ook
de betekenis van ondeugd als uitvloeisel van
de vreugde in de liefde door de Renaissance-
mens met graagte nader bekeken. Een aardig
voorbeeld hiervan is misschien een gravure
van Christoforo Robetta (ca. 1500) (afb. 1).
Panofsky6 zag hier Hercules op de Twee-
sprong afgebeeld, met de Gratiën aan de
zijde van de ondeugd. Wind7 vond deze in-
terpretatie foutief, maar hoe het ook zij, de
‘maniertjes’ van deze juffers maken het dui-
delijk dat we hier te maken hebben met
dametjes van plezier.

Het is misschien zinnig in een kort overzicht

van beeld en symbool de Gratiën nog eens de
revue te laten passeren.
Oorspronkelijk werden zij als drie uit de
hemel gevallen stenen (sic) in het Boeotische
Orchomenos vereerd, zoals bijvoorbeeld Eros
in de vroegste tijd ook niet antropomrof
werd voorgesteld.8 Later wordt vermeld dat
zij in de vorm van drie jonge vrouwen, doch-
ters van Zeus, op de Akropolis in Athene
aanbeden worden.9 Het is Aristoteles die ons
over hun symbolische betekenis inlicht in de
Ethica Nicomachea10 de tempel der Chan-
ten moet op een goed zichtbare plaats staan
om de burgers te herinneren aan de wet van
wederkerigheid.
Deze gedachte wordt verder vervolgd in de
Stoa, zoals wij reeds zagen, en mondt uit in
de vriendschapsgedachte als één van de facet-
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Kupferstich B. 20, (uit: Panofsky, afb. 48, zie noot
6). Foto Kunsthistorisch Instituut.



ten van het symbool. Seneca, teruggaande op
Chrysippus, vertelt ons in een lange passage
over de betekenis.11 De Gratiën zijn drie
zusters, die elkaar bij de hand houdend een
rondedans maken. Aldus symboliseren zij
het gratias agere, het dank betuigen. De
dans, waarin de vreugde, hier de vreugde van
het geven in tot uitdrukking wordt gebracht,
kunnen wij zien als een ‘moralische Be-
schäftigung’, zoals Schwarzenberg het uit-
drukt.12

Servius (vierde eeuw A.D.) voegt nog een
nieuwe morele betekenis aan hun aantal en
opstelling toe en na hem doen dit nog vele
anderen.13 De pose nl. van één die de rug
naar ons heeft toegekeerd en van twee ande-
ren die ons aankijken, symboliseert de ge-
dachte dat een weldaad dubbel wordt vergol-
den.14 Hoewel Seneca de Gratiën nog als
gekleed beschrijft, ziet Servius ze naakt, niet
zomaar, maar om hun ethiek nog eens te
onderstrepen: zij zijn zonder bedrog.15 En
hoewel in de Middeleeuwen hun naaktheid
vaak verhuld werd door eigentijdse kledij16

(afb. 2), gezien het verband tussen naakt en
zondig, komt ook Boccaccio met hun naakt-
zijn aandragen in morele zin: ‘Zij (de Goden)
hebben gewild dat zij naakt zouden lopen
om geen andere reden dan dat wij zouden
zien dat bij het verwerven van vriendschap
niets gehuichelds, niets onechts, niets be-
mantelds, niets van dat alles tussen beide
mag komen; ja zelfs moeten wij in deze
zaken voortgaan met eenvoudige, zuivere en
open geest; want die iets anders verlangen,
kunnen eerder handelaren in vriendschap
dan werkelijke beoefenaars ervan genoemd
worden.’17

En later is het Erasmus die nog eens laat zien
dat dit geval van naaktheid slaat op de open-
heid in vriendschappelijke verhoudingen.18

Aristoteles maakt op de geciteerde plaats
tevens duidelijk dat er een verband bestaat
met rechtvaardigheid. Hij plaatst nl. zijn

gratiën-explicatie van wederkerigheid, van
geven en teruggeven als illustratie in zijn
hoofdstuk over dikaiosunè = rechtvaardig-
heid. Het verband nu met de rechtvaardig-
heid is al in hun afstamming gelegd: als
dochters van de grote wetgever Zeus helpen
zij hem samen met de Horen in het uitoefe-
nen van zijn taak. De Chariten zijn echter
niet zomaar het symbool van het recht of de
rechtvaardigheid, maar wel van dat facet dat
de rechtvaardigheid tot wezenlijke deugd
maakt. dat wat recht tot de deugd rechtvaar-
digheid maakt, zodat summum ius niet tot
summa iniuria kan worden. Met andere
woorden zij zijn de vertegenwoordigsters van
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2. Illustratie uit de Fulgentius Metaforalis, Palat,
1066, BI. 236 r. (naar Liebeschütz). Foto Kunsthis-
torisch Instituut Utrecht.



de liberalitas, die niet alleen naast de severi-
tas staat, maar ook de severitas in haar kwali-
teit van ongenuanceerde strengheid of zelfs
wreedheid kan temperen. Zo zien wij Apoiïo
voorgesteld met het Gratiëngroepje in de ene
hand en pijl en boog in de andere19 (afb. 3),
gebaseerd op een tekst in Macrobius’ Satur-
nalia20 , die uitgewerkt wordt tot de gedach-
te dat het straffende element vertolkt door
pijl en boog in evenwicht kan worden gehou-
den door het charis beginsel. Zelfs toont
liet teil ddt de Gratiën meestal in de rechter-
hand worden gedragen aan dat het milde
element de overhand heeft.21

Het is misschien aardig hierbij te vermelden
dat er m.i. een zekere verwantschap lijkt te
bestaan tussen Apollo met de drie Gratiën en
pijl en boog en Christus als wereldrechter in
laatste-oordeelscènes met lelie en zwaard.22

De betekenis van de lelie in dit verband is
dezelfde als de betekenis van Apollo’s Gra-
tiën.
Tenslotte moeten wij in ons overzicht niet
vergeten te vermelden het Gratiën-fresco uit
Pompeii, nu in het Museo Nazionale in Na-
pels, dat alhoewel in de Renaissance onbe-
kend, toch als type in verschillende afbeel-
dingen voortleefde (afb. 4). En verder de
klassieke Piccolominigroep in de Libreria van
de Dom van Siena (afb. 5), een wat hiervan
afwijkend type dat ook vanzelfsprekend als
voorbeeld is gebruikt.23

De Gratiën dienden zelf als attribuut, maar
ze bedienden zich ook van attributen zoals
korenaren, vruchten en soms ook bollen of
ballen. De genoemde attributen en het ver-
melden van de groep in Napels en in Siena
voeren ons terug via het beroemde Rafaël
paneeltje met de Gratiën in het Musée Condé
te Chantilly naar de eerder genoemde pen-
ning. Het woord voluptas op deze penning
(afb. 6) heeft, naar ik meen, aanleiding gege-
ven tot verwarrende interpretaties. In de be-
tekenis van pleasure, van lust heeft Edgar
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3.  Reliëf van Agostino di Duccio (1418-ca. 1481)
in de Tempio Malatestiano (San Francesco) te Ri-
mini: Apollo met in zijn rechterhand de gratiën.
Foto Kunsthistorisch Instituut te Utrecht.



Wind deze voluptas benadrukt gezien in
Rafaël’s Gratiën (afb. 7) en in de Primavera
van Botticelli in de Uffizi te Florence24 . Hij
vergat echter m.i. dat er een metafysische
voluptas, een voluptas mentis in het spel
was. Dus geen genot, maar vreugde, zo men
wil hemelse vreugde.
Mede gezien het feit dat de Gratiën van
Rafaël niet zozeer lijken op het groepje op
de penningen, dat afgeleid zou zijn van het
Pompejaanse type, maar meer op de Sienese
groep, kwamen wij ertoe deze Gratiën heel
anders te duiden.25 Alleen al uit een morfo-
logische analyse van het bijbehorende pa-
neeltje de Droom van Scipio, leek een niet-
symbolische, een genre voorstelling uitgeslo-
ten. Bovendien leek een symbolische beteke-
nis benadrukt te worden door de attributen,

6. Penning van Pico della Mirandela (1463-1494)
(naar: E. Wind, zie noot 4). Foto Kunsthistorisch
Instituut te Utrecht.

5. De Piccolo mini-groep, biblioteca v.d. Dom te
Siena. Foto Kunsthistorisch Instituut te Utrecht.

7. Rafaël, De Drie Gratiën, Museé Condé, Chantil-
ly. Foto Kunsthistorisch Instituut te Utrecht.

4. Gratiën-fresco uit Pompeii, Museo Nazion te Napels. Foto Kunsthistorisch Instituut te Utrecht�



die deze Gratiën in de hand dragen, nl. gou-
den ballen en geen appels, zoals altijd be-
weerd wordt.26 En deze ballen duiden op de
betekenis van vriendschap, die in verband
met de Gratiën al eerder genoemd werd. Men
veronderstelt dat balspelende Gratiën hun
origine vinden in het beeld van de met haar
dienaressen balspelende Nausicaa, waarin
Homerus al een vergelijking met de Gratiën
zag.27 Chrysippus en Seneca28 diepen het
beeld van het balspel verder uit. Het is hier
weer het do – accipio – refero dat weer-
klinkt, waarop al gezinspeeld werd door het
zusterlijk elkaar vasthouden van de meisjes
en de dobbelsteen, die Ripa als attribuut
noemt.29 Het wordt op een leuke wijze aan-
schouwelijk gemaakt op een zestiende eeuws
ex-libris: drie dikke dametjes springen naar
de bal en wij begrijpen nu wat voor diepe
symboliek in dit triviale plaatje ligt verbor-
gen.30 (afb. 8)
Dat men echter niet altijd in het wilde weg
moet geven, zo maar, gratis (een met de
Chariten samenhangend begrip overigens),
dat laat Hermes zien als begeleider van de
Gratiën. Want ondanks de flauwe opmerking
van Seneca, dat Mercurius alleen maar bij de
gratiëngroep geschilderd werd, omdat de

schilder dat aardig vond31 , hoort Hermes
terdege bij de drie als vertegenwoordiger van
de logos, het verstand.32 Het gaat dus om
verstandig geven, want: al te goed is buur-
man’s gek. Een mooi voorbeeld van Hermen.
die de godinnen vergezelt, is te zien op het
schilderij van Tintoretto uit 1577 in het
Dogenpaleis in Venetië, (afb. 9) Hier dragen
de Gratiën de genoemde dobbelsteen in de
hand en verder een mirte takje en een roos
volgens het recept van Ripa, zoals dat al bij
Pausanias beschreven was.33

Om op Ralael’s Gratiën terug te komen: wat
natuurlijk de gedachte aan voluptas in de zin
van pleasure voedsel schonk, was haar naakt-
heid, op een enkel doorzichtig lendedoekje
na. Maar wij weten nu tenminste dat naakt-
heid duidelijk nuditas virtualis kan zijn, zoals
de naakte waarheid (Horatius, Carmina.
1.24,7) een naakte vrouw als deugd tevoor-
schijn roept.
En zoals Aristoteles een soort vorstenspiegel
schiep met zijn brief aan Alexander de Gro
te, waarin hij de drie Gratiën aanbeval, die
hem tot weldaden zouden brengen34 , zo
schilderde Rafaël de Gratiën als onderdeel
van een vorstenspiegel voor de jonge
Scipione Borghese. En zo kunnen wij tot slot
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8. Exlibris van Johannes Cuspinianus (1473-1529) (naar: E. Wind, zie noot 4). Foto Kunsthistorisch
Instituut te Utrecht.

 



Vondel’s vraag over de Liefdekens35 : ‘maer
waerom en becleeden zij niet het wilt albast
van haere naeckte leden? ‘ geruststellend
beantwoorden, hetgeen Vondel zelf trou-
wens ook reeds deed:

‘T’ is om dat reyne liefde, en vriendschap
ongeveynst.
Een open herte toont, dat nimmer quaed en
peynst.
Het zijn geen strip-tease giris, maar nobele
maagden. Tenminste in vele gevallen.
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9.  Tintoretto, Hermes en de Gratiën (1577). Venetië, Dogenpaleis
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debeat, quin imo simplici et pura mente, atque
aperta in hoc debemus incedere; nam qui aliter
exquirunt, amicitiarum mercatores potius quam
factores dici possunt.’

18 Desiderius Erasmus, Adagia, Frankfort, 1643
(ed.pr. 1500), s.v. ‘Amicitia’, p. 47: Gratiae
nudae. Admonet adagium, ut candide ac be-
nigniter impertiamus amicis: aut ne quid in ter
amicos fictum, aut fucatum, verum nuda simpli-
ciaque omnia’.

19 o.a. Apollo met Gratiën, én reliëf van Agostino
di Duccio (1418-ca. 1481) in de Tempio Mala-
testiano (San Francesco) te Rimini en een der-
gelijke voorstelling in het Remigius’ commen-
taar op Martianus Capella, waarschijnlijk uit de
Regensburger school (ca. 1100): München,
Staatsbibliothek, clm. 14271, f.11 r.

20 Saturnalia, I, XVII, 12-13: ‘de beelden van
Apollo dragen in hun rechterhand de Gratiën en
in hun linkerhand de pijl en boog, hetgeen
aantoont dat de zon (Apollo) niet zo gauw tot
bestraffing overgaat, en dat Apollo liever ge-
zondheid schenkt.’

21 Joachim von Sandrart, een Duits schilder
(1606-1688) schrijft in zijn Iconologia Deorum,
Neurenberg, 1680, p. 193:
‘Dannenhero hat man/nach Macrobius Mei-
nung/gedichtet/wie Apollo mit der rechten
Hand die Gratiën trage/mit der lincken aber
einen Bogen und Pfeile/dieweil Gott zür Beför-
derung unserer Wolfahrt weit fertiger ist/als zu
Vollziehung der verdienten Straffe’.

22 Zie bv. het beroemde Laatste Oordeel van Hans
Memling in de Mariënkirche in Gdansk (Dan-
zig).

23 De drie Gratiën, fresco 60 x 53 cm., Musco
Nazionale, Napels, Inv. no 9231. Zie voor het
Nachleben, Wind, 1967, p. 26, voetnoot 1. Het
antieke gratiënbeeld in Siena, de zg. Piccolo-
minigroep werd in de vijftiende eeuw in Rome
ontdekt. In 1502 of 1503 zouden deze Gratiën
door kardinaal Francesco Piccolomini Tode-
schini voor de biblioteca Piccolomini in Siena
aangekocht zijn.
De meeste archeologen dateren het werk in de
eerste eeuw voor Chr. zie Schwarzenberg, 1966,
p. 42.

24 Wind, 1967, pp. 83-85 en pp. 117-118.
25 Zie M. E. van Lohuizen-Mulder, Rafaël’s enco-

mium van Scipio Africanus Maior. Een geschil-

80 10. Drie-Gratiën fresco van Francesco del Cossa
(1435? -1477), Palazzo Schifanoia in Ferrara. Zie
voetnoot 26.
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derde vorstenspiegel voor de jonge Scipione
Borghese, Utrecht, 1973.

26 Panofsky, 1930, p. 149 en Wind, 1967, p. 84
spreken van appels. Als wij echter het Drie
Gratiën fresco uit de Mese di Marzo in het
Palazzo Schifanoia in Ferrara van Francesco del
Cossa (1435? - 1477) (afb. 10) bekijken, dan
zien wij duidelijk dat hier vruchten waaronder
ook appels zijn weergegeven. Waarom zou Ra-
faël dan geen werkelijke appels geschilderd heb-
ben? Deze attributen vertonen niet de kenmer-
ken van appels, zijn daar trouwens ook te groot
voor, zodat wij ze slechts als ballen of bollen
kunnen duiden.

27 Homerus, Odyssee, VI, 100 – 140 en Odyssee,
VI,18.

28 Seneca schrijft hierover, naar aanleiding van
teksten van Chrysippus, in De Beneficiis II,
17,3 en II, 32,1. Ook Plutarchus vergelijkt die-
genen, die een goede instelling tot de kunst van
het geven en ontvangen hebben en zo werkelijk
vrienden zijn, met balspelers. Plu. Fr. XI, Procl.
ad Hes. Op. 353. Zie Schwarzenberg, 1966, 71.
Plutarchus, De genio Socratis 13 (Moralia
582F). Zie Wind, 1967, pp. 84 en 85.

29 Cesare Ripa, Iconologie overo descritione dell’
‘Imagini universali cavate dall’ antichità et da
altri luoghi, Rome, 1603 (ed. pr. 1593), p. 17:
‘II dado significa Fandare et ritornare alterna-
mente de i benefitii, come fanno i dadi, quando
si giuoca con essi’.
De geleerde Ripa beschrijft in zijn Iconologia,
een Fundgrube van allegorieën voor schilders, in
extenso de Gratiën als vriendschapsallegorie.
(Ripa, 1603, p. 17).

30 Ze zijn te zien op het ex-libris van de Weense
humanist Johannes Cuspinianus (1473-1529).
Men zou op dit plaatje een rad i.p.v. een bal
kunnen ontwaren, maar de symboliek van rad
en bal heeft duidelijk met elkaar te maken. Zie
K. Rathe, ‘Die Impresa eines Wiener Humanis-
ten’, La Bibliofilia, vol. XLII, pp. 54-65.

31 De Beneficiis, I, 3,7.
32 Zie o.a. Vincenzo Cartari (ca. 1520-ca. 1570),

Imagini delli dei de gl’antichi, Venetië, 1647
(ed. pr. 1556), p. 289 en Lilius Gregorius Gyral-
dus (1479-1552), De deis gentium varia et mul-
tiplex historia...., Bazel, 1696 (ed. pr. 1548). I,
419 en II, 734.

33 Ripa, 1603, p. 17 en Pausanias, VI, XXIV,6: ‘In
Ehs is een heiligdom aan de Gratiën gewijd. Eén
van hen houdt een roos in de hand, de middel-
ste een bikkel en de derde een mirtetakje.

34 Zie Schwarzenberg, 1966, pp. 51 en 52.
35 ‘De Liefdekens staen hier, ziet! hoe z^j ons

aenprijzen.
Malkand’ren alle deughd en vriendschap te be-
wijsen’.
Joost van den Vondel, Den Gulden Winckel der
konstlievende Nederlanders in De Werken van
Vondel, geannoteerd door J. van Lennep, Am-
sterdam, 1855, I, p. 186.
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DE VANGST

Eens, kransen vlechtend, vond ik
bij rozen Eros klein;
gevangen – bij de wiekfes
doopte ik hem in de wijn.

Ik nam de wijn en dronk hem;
maar sedert ben ik ziek,
want altijd is daarbinnen
dat kriewlen van een wiek.

uit: In Anacreons Ban
vertaling Dr. J. D. Meerwaldt



M. A. Schenkeveld-van der Bussen

Het zou met de liefde in de Nederlandse literatuur maar slecht gesteld zijn
wanneer het mogelijk zou wezen in een bestek van zes tot acht pagina’s – de mij
toegemeten ruimte – van de gedaanteverwisselingen van Cupido gedurende enkele
eeuwen een adequaat beeld te geven. Vandaar dat ik me beperkt heb tot de
letterkunde van de Renaissance, de periode waarin ‘het dartel Venus kindt’ zich
het best thuis voelde.
Wie enigszins bekend is met de klassieke letterkunde zal weinig essentieel nieuws
aantreffen bij de beschrijving van Eros en zijn heldendaden. Begrijpelijk, want
men legde er zich in deze periode niet in de eerste plaats op toe om iets nieuws te
brengen maar om het oude in nieuwe variaties na te volgen en zo mogelijk door
een andere pointe, een andere wending te overtreffen. Vandaar dat ik bij de
gekozen teksten ook enkele min of meer vrije vertalingen heb opgenomen.
Daardoor maakte men zich de klassieke voorstellingen eigen die vervolgens uit-
gangspunt bleven voor eigen werk.
Veel schrijvers en schilders uit de Renaissance zullen hun gegevens omtrent
Cupido ontleend hebben aan het veelgebruikte werk van Karel van Mander:
Wtlegginge op den Metamorphosis Pub. Ovidii Nasonis, in eerste instantie opgeno-
men in het befaamde Schilderboeck (1605) en herhaalde malen, ook separaat.
herdrukt. De desbetreffende paragraaf bevat veel gegevens over de afkomst van
Cupido, zijn eigenschappen, zijn uiterlijk en vooral, overeenkomstig de bedoeling
van het boek, de allegorische betekenis van dit alles. Dit laatste is belangrijk. Men
bleef zich er steeds van bewust – ook in een luchtiger context dan Van Manders
boek – dat Cupido de personificatie van de liefde was en men zocht toch vaak een
zekere moraliserende, didactische bedoeling achter de verschillende gegevens.
Hoewel Van Mander weet te vertellen dat volgens Plato Cupido de zoon zou zijn
van Rijkdom en Armoede, in dronkenschap verwekt, sluit hij zich verder aan bq
het algemene gevoelen dat de liefdesgod de zoon van Venus is ‘weicke doe sy hem
hadde ghebaert, werdt van Iuppiter seer bekeven, want hy oordeelde aen ’t kints
ghedaente, dat door hem onder den Menschen groote beroerten souden ontstaen.
soo dat beter waer hem te dooden, dan met hem te laten leven, t’verderf der
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Menschen voortgangh te laten hebben. Venus vreesende dan t’dreyghen van
Iuppiter, droegh Cupido verberghen in de wildernis, alwaer hy gevoedt midden
den wilden Dieren: dese suygende, soop hy met den meick ooc hun strafficheyt,
en behiel hun eigenschappen en wesens’.1 Met deze tekst valt te demonstreren dat
men Van Mander gebruikte en ook hoe men dat deed. De jonge Vondel weet in
1607 van het sombere verhaal een complimenteus sonnet te maken dat hij als een
soort zwanenzang opdraagt aan de meisjes die hem door hun schoonheid dodelijk
zullen verwonden als hij hen op zijn verre reis (naar het Oosten des lands! )
ontmoet:

DEDICATIE AENDE IONCK-VROUWEN VAN
VRIESLANDT ENDE OVERYSSEL

Als Venus goedertier de liefd’ ter werreld bracht,
Wert lupiter beroert, die terstond alle Goden
In s’hemels hoogste zaal liet dagen door zijn boden,
Die aan dit kints ghedaant oordeelden met voordacht,
Dat hy de menschen zouw’ beroeren met tweedracht:
Dies zy bestemden al dit dertel wicht te doden:
Venus dit haast vernam, is met haar kind gevloden,
En bracht het om te voen by u, o zoet geslacht!
Dit kind hebdy gevoed, geleert, en boven dien
Met boogh’ en pijlen straf gewapent, en voorzien,
Het treft (naar uwen wil) ons met zijn scherpe stralen,
Dat wy als Zwanen droef voor onzen onder-gangh,
Met een treurigh geluyt, u bieden ons gezangh:
lonck-vrouwen u gezicht laat min’lijck daar op dalen.2

Dit variëren van bekende gegevens komt in vele teksten voor. Ik geef enkele
voorbeelden. Het bekende gedicht van Moschus over de verloren Cupido (zie deze
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aflevering p. 120) is herhaaldelijk vertaald, o.a. twee maal door Cats en door
Bilderdijk. Het thema leende zich gemakkelijk voor allerlei ad hoc variaties. Johan
van Heemskerck’s ‘Gesangh van de verloren Cupido’ begint als volgt:

Venus gaet haer Soontje soecken,
Gantsch verstoort, in alle hoecken;
Venus soeckt ’t verloren kind,
Doch ik wed sy ’t niet en vind.
Want de Min is haer ontslopen,
En stracx in mijn hert gekropen:
Waer besweet, besnot, behuyit,
Hy voor Venus toren schuylt.3

François le Bleu heeft een andere wending gekozen:

Waerom of Venus droevich krijt
En maeckt met traenen nat haer wangen?
Sy is haer dert’le soontje quijt.
Daerom is sy met druck bevangen;
En hoe sy loopt of waer sy siet
Sy vindt het weelich boefje niet.
Hoort minne-moeder, groote vrou,
Ik sal u strax u soontje toonen;
Ontlast u hert nu vry van rou
Hy sit in d’oogen van mijn schoone
Met booch, met pijl met vier en brant,
En quetst van daer mijn ingewand.4

Ook het verhaal van de honingstelende Cupido (zie deze aflevering p. 124) vond
veel bewerkingen. Daniël Heinsius, die ook in zijn wetenschappelijk werk veel
belangstelling had voor de Alexandrijnse periode5, zorgde voor een vertaling:
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CUPIDO HONICH-DIEF, UYT THEOCRITÜS

De soon van Venus soete man,
Die nimmermeer stil wesen kan,
Was opgestaen recht voor den dach,
Als yeder noch in ruste lach,
En ginck al heymelick bespien
De honich-korven van de bien,
Hy meynde ’t honich was so goet,
Het was soo wonderlicken soet.
Maer eer hy haelde zijn gerief,
De beesten prickelden den dief,
De lecker liep aen alle kant,
Hy spranck, hy blaesde vast in d’handt,
En toonde Venus die daer stondt
Al schreyende de nieuwe wondt.
Hy seyde, moeder, hoe kant sijn,
Dat suicken dier maeckt suicke pijn?
De moeder seyde, sijt ghy groot
Die yeder brengt in suicken noot? 6

Korter bewerkt Rodenburgh hetzelfde gegeven:

Cupido ‘t kindtsche wicht nieuws-gierich had verianghen,
Ghelyck een vreemd kabouter, roeck’loos onbedocht,
Om in het By’s gheswarm een Byken schaick te vanghen,
Maer ’t steertjen stack zijn handt, als hy een Byken zocht,
Flucx klaeghden hy ’t zijn Moeder. Swyght zeyd zy, geen huyien,
Ghy quetst een yeder, zoudt ghy om een By-steeck pruyien? 7

Nog korter kan Bredero het:

De leckre Cupido die stal met listicheden,
De hoonich uyt de korf; de byen op het boost,
Die quetsten hem de handt: hier door leert ons de reden,
Dat wie de zoetheyt wil, dat hy hem ’t bitter troost.8
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In overeenstemming met het wel curieuze motto boven zijn gedicht (‘Die ’t
vercken wil keelen, moet hem ’t gieren troosten’) heeft Bredero een heel andere
lering uit het verhaaltje getrokken.
De laatste twee voorbeelden zijn afkomstig uit emblemata-bundels. In dat genre
heeft Cupido een ware glansrol gespeeld. In de Nederlanden was een specialisatie
in erotische emblemata ontstaan. Men hield zich m.n. in kringen rond de Leidse
universiteit, in de formulering van H. de la Fontaine Verwey, bij wijze van
gezelschapsspel bezig het het ontwerpen van tekeningen en gedichten waarin de
geest van de Alexandrijnse poëzie leek te herleven. Het speelse minnegodje Cupido
was er de held, die in alle mogelijke rollen optrad om de lusten en lasten van de
liefde in eindeloze menigvuldigheid te verbeelden?’
Men sloot zich, zoals uit de voorbeelden hierboven is gebleken, daarbij aan bij
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klassieke gegevens, maar wanneer men eenmaal via vertaling en adaptatie het spel
bij de Griekse voorbeelden had afgekeken, kon men ook zelf wel situaties en
verhalen rond de jonge god verzinnen. Onmiskenbaar Hollands is de situatie in het
volgende bijschrift van Heinsius:

Cupido leert het spel dat Hollandt heeft gevonden,
Hy proeft te gaen op ’t ys, hy heeft twee schaetsen aen.
Hy heeft twee ysers scherp aen zijnen voet gebonden.
Daermede dat hy meynt op ’t water vast te staen.
Het ys van selfs is glat, de ysers glat daer tegen,
Men valt seer lichtelick daer op, of oock daer in.
Het vryen gaet alsoo. die niet en is te degen
Geslepen op het werck, die duyselt in de min.10

Een realistische achtergrond heeft ook:

Het loose Venus kindt, gelijck de kinders plegen,
Die noch onnosel sijn en loopen in den rock,
Heeft yewers uyt den hoeck een houten peert gekregen.
Het peert dat hy berijdt is eenen besem stock.
Let hier, ô Minnaer, op, indien ghy wilt beerven
Het gene dat ghy soeckt, eer ghy het spel begint.
Want sonder sot te sijn en sult ghy niet verwerven.
Die recht getroffen is, wordt wederom een kindt.11

Het emblematische genre wordt gekenmerkt door een zekere didactische bedoe-
ling. Prent, motto en onderschrift dienen de aandachtige lezer wijzer te maken.
Vandaar dat de hierboven geciteerde gedichtjes een moraliserende pointe hebben
waardoor ze toch wel duidelijk van de alexandrijnse voorbeelden verschillen. Niet
emblematisch, minder uitgesproken didactisch, hoewel tussen de regels door nog
belerend genoeg, is een ander gedicht van Heinsius dat helemaal in deze speelse
neo-alexandrijnse traditie thuishoort en dat ik geef als voorbeeld van een dichter-
lijk verhaal:

87



HET STERF-HUYS VAN CUPIDO

Gisteren des avonts laet,
Eer de Son te bedde gaet,
Eer zy gaet, end’ ons berooft
Van haer schoon vergulden hooft,
Eer de swarte nacht begint,
Is gestorven Venus kint:
Venus kint dat soete dier
Is gevallen in zijn vier.

Nu licht Venus arme vrou,
lammerlick in groote rou,
Wie sal blusschen dese pijn?
Wie sal Venus trooster sijn?
Morgen voor den dageraet
Eer de Son haer bedd’ verlaet,
Dachvaert Venus altemael
lupiters voick in haer sael.

Al ghy Goden over hoop,
Die wilt koopen goede koop,
Morgen voor het Sonneschijn
Salder eenen koopdach sijn.
Eenen booch, en neven dien
Eenen koker wel voorsien:
Pijlen sijnder ses of acht,
Alle van verscheyden kracht.

Maar ook in de petrarkiserende traditie had Cupido zijn plaats. Vernuftig werkt
Roemer Visscher het thema van Cupido als smid uit in de volgende ‘Tuyter’
(purisme voor sonnet):

Cupido is uyt den Hemel ghedaelt op d’aert,
Om een Smit te worden, niet dat hy heeft behaghen,
Int Ambacht, dan stelt om my te plaghen
Midden in mijn hart zijn natgierighen haert.
Mijn Longhen zijn zijn blaesbaicken, met suchten beswaert,
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D’een heeft honich, d’ander gal,
D’ander lieflick ongeval:
D’een brengt groote blyschap aen,
D’ander doet die weer vergaen.
Een van hoop, van vreese twee,
Een van vreucht, en dry van wee,
Twee doen haeten goeden raet,
Twee doen haeten middelmaet.

Dits den huysraet meen ick al,
Die men daer verkoopen sal.
Dits den huysraet allegaer,
Die hy heeft gelaten naer.
Komt ghy Goden altemael
Morgen vroech in Venus sael:
Die best biedt, van Venus moet
Vinden noch twee soentjens goet.12



Opt vyer so sprengt hy het water van mijn oogen,
Op mijn lever zijn aambeelt met neerstigch pogen,
Smeet hy duysent schichten van vinnigher vaert.
Met een stompe vijl knaecht hy mijn ghedacht,
Aen mijn verdriet spijckerende de sotte wacht,
Met hopen polystende de gheleden quaden.
Boven al noch dees jonghen tot zijn behoef,
Leert in mijn lichaem, en doet daer zijn proef,
En zo hy yet mist, dat valt tot mijnder schaden.13

Precieus van vormgeving is het sonnet dat Justus de Harduwijn ter ere van zijn
beminde schreef:

Cupido zijnd’ eens moe, en wiste gheenen raet
Om hem van sijnen boogh’, sijn vier en sijne schichten,
Van sijne vlercken swack, en koker te verlichten,
Dan door u, Roose-mond, die hem recht quaemt ter baet.

Den boogh heeft hy ghewelft constigh en op den draet
Boven u ooghskens twee: het vier heeft hy doen swichten
Ghevanghen in u hert: de pijlen laeten stichten
Een bol-werck in u oogh’, tot mijn verdriet en quaet:

De vlercken heeft hy net ghevlochten in u hair:
Den koker die daer was mishandighst en meest swaer,
Heeft hy ter minster schae plaets op u borst ghegheven.

Aldus dan zijnde ontlast, heeft eick verleent een ste,
Den boogh, het vier, den pijl, vlercken en koker me,
Op wind-brauw, hert, en oogh’, op ’t hair en borst verheven.14

Tenslotte dan nog een voorbeeld uit de zeer vele bruiloftsgedichten waarin Cupido
een welkome gast was bij de pogingen om het verplichte verhaal van hoe bruide-
gom en bruid elkaar vonden, enigszins te verlevendigen. Zo heeft Starter een
visioen waarin hij Venus en vele eroten uit de hemel ziet neerdalen:
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NOTEN

1 fol. 7 verso
2 De werken van Vondel I. Amsterdam, 1927.

(WB.-uitgave). p. 149.
3 Gedichten van C. van Baerie, J. van der Burgh,

J. van Heemskerk etc. Deel II, Amsterdam,
1829. p. 135.

4 Franc. Le Bleu: Minnevlam (...). Amsterdam.
1659, p. 54. Vgl. deze aflevering p. in artikel
VIII p. 321

5 Hij bezorgde o.a. uitgaven van Theocritus, Bion
en Moschus. Cf. J.H. Meter: De literaire theo-
rieën van Daniël Hensius. Diss. Utrecht. Amst.
1975.p.40.
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Maer wat voorjongeties, wat zoete bolle dieren
Sijn dat, die om haer throon en om haer lichaem swieren?
Eick heeft een gulden boogh, eick heeft zijn koker vol
Van pylen glat en gaef: dat staet te krachtigh dol.
Eick heeft zijn vleugeltjes: eick heeft zijn kroesse lockjes:
Eick heeft een dicke toorts, ghe-end op dunne stockjes.

De dichter verbaast zich:

lek sagh dit goedjen aen, en docht wat mach dit wesen,
Wie heeft van meer als een Cupido oyt ghelesen?
En hier, hier synder veel: doen schoot my inde zin,
Hoe dat Cupido kroop het Henne-nestje in,
Omtrent een jaer verleen: wat was daer al gebeyers!
Daer vond Cupido in ontrent twee-hondert Eyers:
Denckt wat het schelmtje deed’: den afgerechten guyt
Gaet sitten op den hoop en broed daer ionghen uyt,
Die hem (soo haest hy van het nesjen is ghetoghen)
Met vleughels zijn ghevolghd, en naer de lucht ghevloghen
Als kleyne Engelties, als kleyne Cupidoos.15

Het gedicht is hiermee nog lang niet uit, maar de bijbehorende illustratie laat de
gelukkige afloop zien: De gelieven staan hand in hand terwijl Venus en haar volkje
op de achtergrond toezien.

Zo huppelt Cupido een tijdje door onze letterkunde, genietend van de populariteit
die hem later nooit meer in die mate ten deel is gevallen.



6 Nederduytsche Poemata. Amsterdam, 1618.
p.43-4 (ex. Stadsbibl. Haarlem sign. 77B15).

7 Eglentiers Poëtens Borst-weringh. Amsterdam,
1619.P.318.

8 Thronus Cupidinis (1618). Facsimile-uitgave.
Amsterdam, 1968. p.8.

9 Inleiding bij de hierbovengenoemde uitgave van
de Thronus Cupidinis (niet gepagineerd).

10 Nederduytsche Poemata p. 74.

11 id. p.73.
12 id. p.52.
13 N. van der Laan: Uit Roemer Visscher’s Brabbe-

ling. Deel II. Utrecht, 1923. p.9.
14 De weerliicke liefden tot Roose-mond. (1613)

Ed. O. Dambre. Zwolle, 1972. p. 104.
15 1.1. Starter; Friesche Lusthof. (1621). Facsi-

mile-uitgave. Amsterdam, 1974. p.59.
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Het mooie verhaal over Aphrodite en Ares, dat in de Odyssee door Demodokos wordt
voorgedragen en in dit nummer besproken wordt op blz. 94 e.v., is o.a. door de dichter Poot
na-gedicht. Een geestige bewerking van J. Pieters staat in Hermeneusjrg. 33, blz. 250.

Het Pervigilium Veneris is een anoniem gedicht uit latere Romeinse tijd; men weet niet precies
van wanneer. Het gedicht beschrijft de vóór-avond van het Lentefeest ter ere van Venus, en
heeft een bijzondere charme door metrum en taal. De bekende eerste regel, tevens refreinregel,
luidt: ‘Cras amet qui numquam amavit; quique amavit cras amet’. In de vertaling van Jan Prins
(1945,1948): ‘Morgen hebbe lief die nimmer en die wel heeft liefgehad’. Andere nederlandse
vertalingen bestaan van Nico van Suchtelen (1946, Wereldbibliotheek) A. Rutgers van der Loeft
(mét uitgebreide bespreking van het gedicht in Henneneus 1948, 19e jrg.) en van A. van Hooff
(Hermeneus 1971, 42e jrg.).
De problemen rond dit gedicht en de lengte ervan hebben ons uiteindelijk doen afzien van
plaatsing in dit nummer.
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fragmenten uit de griekse en latijnse litteratuur voorzien van inleidingen, en/of
commentaar en aantekeningen

1 Homerus, Odyssee VIII vss. – 256-369
2 Sappho, Hymne aan Aprhodite; uitnodiging aan Aphrodite
3 Anakreon, Eros met de bal
4 Homerische Hymne aan Aphrodite (vss. 56-167)
5 Ibycus, Eros, mijn waker
6 Pindarus, XIVe Olympische Ode
7 Alexandrijnse gedichten
8 Lucretius, De Rerum Natura I, vss 1-49
9 Vergilius, passim

10 Ovidius, Metamorphosen X 503-739
11 Apuleius, Metamorphosen V 28-31

(van Homerus, Vergilius en Ovidius zijn geen oorspronkelijke teksten toegevoegd, daar deze
alom beschikbaar zijn)

Venus van Milo met laden 1936
Salvador Dali, 1904-
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
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I HOMERUS
(Odyssee, boek 8, r. 256-369)

Het ‘Ares en Aphrodite lied’*)

S. Boomgaard

... In het paleis van Alkinoos, koning der
Phaiaken, is Odysseus, die na schipbreuk op
het Phaiaken-eiland is aangespoeld, getuige
van een groots opgezet feest. Alkinoos zal de
vreemdeling (Odysseus heeft zich op dat mo-
ment nog niet bekend gemaakt) tonen waar-
in de Phaiaken uitblinken: zang en dans. Hij
laat dansers komen en nodigt de blinde zan-
ger Demodokos uit te komen zingen. Negen
uitgelezen α�συµν�ται maken een dansvloer
gereed en Demodokos treedt naar voren in
de kring van dansers. Zijn lied heeft een
titel: ‘over de liefde van Ares en Aphrodite’.
Hun eerste heimelijke ontmoeting vindt
plaats in het huis van Hephaistos. Hephais-
tos, de bedrogen echtgenoot, wordt gewaar-
schuwd door Helios. Woedend snelt hij, op
wraak zinnend, naar zijn smidse, waar hij een
net van ijzeren boeien smeedt. Dit net beves-
tigt hij aan en boven zijn bed (zo, dat het
zelfs voor goden niet te zien is). Vervolgens
veinst hij op reis te gaan naar Lemnos. Zijn
vertrek heeft een nieuwe ontmoeting der ge-
liefden tot gevolg, die in Hephaistos’ bed in
het net verstrikt raken. Helios waarschuwt
wederom Hephaistos, die onmiddellijk terug-
keert en alle goden naar zijn huis roept om
dit schandelijk tafereel te komen aanschou-
wen. De goden blijken het een vermakelijk
schouwspel te vinden, slechts Poseidon blijft
ernstig en weet Hephaistos er tenslotte toe
over te halen de twee geliefden van de boei-
en te bevrijden. Deze vluchten uiteen: Ares
naar Thrakië, Aphrodite naar Paphos.
Dit beroemde liefdesverhaal stond reeds in
de oudheid bloot aan kritiek, daar men aan-
stoot nam aan de manier waarop de dichter

in dit lied de goden voorstelt. Uit een frag-
ment van Xenophanes blijkt kritiek op Ho-
merus1 .
In het tweede boek van de Staat (390e)
bekritiseerde Plato dit lied samen met Ilias
XIV, r. 294 ff. (Hera en Zeus bijeenliggend
op de Gargaros-berg) met de woorden:
ï�κ �πιτÜδειïν De Mcxandrijnse geleerden
sloten zich aan bij deze kritiek, maar gingen
in hun kritiek zo ver dat ze de gehele passage
wilden schrappen of tenminste de meest
‘aanstootgevende’ regels (323-342)2. Het
scholion merkt op n.a.v. dit lied: περd θε�ν
ï�κ �δει τïια�τα δεδηλωκÛναι.
In de 19e, begin 20e eeuw was men nog
steeds unaniem van oordeel dat dit lied niet
zonder meer in de Homerus-tekst kon wor-
den geaccepteerd. Het lied verklaarde men
als een gedegenereerde vorm van een in oor-
sprong vroom verhaal3 of zonder meer als
interpolatie4 of als afkomstig van de hand
van een laatste bewerker5. U. von Wilamo-

witz-Möllendorfwas van oordeel dat als bror
voor dit lied een (niet meer bewaard geble-
ven) hymne had gediend waarin de kluiste-
ring van Hera door Hephaistos beschreven
werd6 –

Ook als men het bestaan van een dergelijke
hymne aanneemt, is er nog geen bewijs dat
deze hymne als voorbeeld gediend heeft en
dus ouder zou zijn. Het is toch ook mogelijk
dat beide verhalen naast elkaar bestaan heb-
ben, in welke Hephaistos in hoedanigheid
van ‘kluisteraar’ centraal staat7.
Om aan te tonen dat dit lied niet in de tekst
thuis hoort, worden doorgaans de volgende
argumenten gehanteerd: (a) het parodiëren
van goden vindt men (in aansluiting op de
Alexandrijnen) moeilijk te aanvaarden, (b)
dat Aphrodite hier als echtgenote van
Hephaistos wordt voorgesteld doet vreemd
aan, aangezien doorgaans de verbinterp
Aphrodite-Ares aangetroffen wordt, (c) Ver-
der wijst men in deze passage op woorden en
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woordvormen die elders bij Homerus niet
gevonden worden, (d) Tenslotte is men van
oordeel dat liet lied op gebrekkige wijze in
boek 8 is ingelast. Deze argumenten zullen
hieronder bekeken worden.
Het eerste argument kan niet langer gehand-
haafd worden, daar men tegenwoordig tot de
overtuiging is gekomen dat in Griekenland
van oudsher een zekere neiging tot parodie
heeft bestaan, waarbij ook de goden niet
werden gespaard8.
Argument (b) heeft meer overtuigingskracht,
aangezien de verbinding tussen Aphrodite en
Ares inderdaad diep in sage en cultus is ge-
worteld.
Zo noemen verschillende dichters Ares als de
echtgenoot van Aphrodite (bv. Pind., Pyth.
4, 87 f.; Aesch.Suppl. 664,Sept. 105, 140).
Bovendien hadden ze een gemeenschap-
pelijke cultus in Thebe. Hun beider dochter
Harmonia wordt de vrouw van stadsstichter
Cadmus9. Gegevens over een huwelijk tussen
Aphrodite en Hephaistos zijn daarentegen
schaars. In de beeldende kunst heeft men
een voorstelling waar beiden in combinatie
met elkaar te zien zijn nl. op de beroemde
‘François-vaas’ (van Kleitias en Ergotimos,
570 v.Chr.) waar is afgebeeld hoe Hephaistos
(die door Dionusos naar de Olympos wordt
teruggevoerd) als beloning voor het losma-
ken van Hera’s boeien Aphrodite als vrouw
krijgt toebedeeld10 . Verder constateert men
dat in de Ilias (9,382 ff.) en bij Hesiodus
(Theogonie 945 ff.) niet Aphrodite, maar
Charis de echtgenote van Hephaistos wordt
genoemd. Werd Aphrodite wellicht geïden-
tificeerd met een der Chanlen? Een opzien-
barende vondst werd in 1937 door M.A.
Della Seta gepubliceerd. Hij trof nl. te mid-
den van enige vazen en vaasfragmenten, ge-
vonden (nota-bene! ) in het Hephaiston-
heiligdom op het eiland Lemnos een scherf
aan waarin hij een afbeelding van het Ares en
Aphrodite lied herkende11.

De van Homerisch-taalgebruik afwijkende
vormen en woorden zijn niet zo talrijk. Bo-
vendien ziet men bv. naast de jongere, onge-
bruikelijke vorm ^Ερµ�ν (r. 334), een regel
verder de gewone vorm ^ΕρµεÝα. Zo treft
men inderdaad Ηλιïς (r. 271) aan, maar
ook het gewone drie-lettergrepige ^ΗÛλιïς
(r. 302). Als men de vorm κυθερεÝης (288)
wil elimineren als een niet gebruikelijk epi-
theton in de Homerische verzen, is men ge-
noodzaakt ook Odyssee σ 193 ff. als in-
terpolatie op te vatten12 waar dit zelfde
epitheton te vinden is.
Dat deze passage de samenhang van boek 8
in de war brengt en op gebrekkige wijze is
ingelast, wordt als volgt toegelicht: Het lied
wordt niet op uitdrukkelijk verzoek van
Alkinoos gezongen; Alkinoos spoort slechts
een aantal jongemannen aan om te gaan dan-
sen. Zij voeren een dans uit en Odysseus
kijkt hier bewonderend naar. Als men van
deze regel (265) overspringt naar r. 370
krijgt men een logisch vervolg, want hier laat
Alkinoos opnieuw een dans uitvoeren, nu
niet door een groep, maar door twee solo-
dansers... Hoewel deze argumentatie heel
aannemelijk klinkt, loopt men voorbij aan
het feit dat Alkinoos uitgebreid dans en zang
aankondigt, hij wil Odysseus (die de Phaia-
ken in de spelen heeft overtroffen) laten
zien, waarin de Phaiaken uitblinken, nl. zang
en dans (zie r. 248-255). ‘Zang’ mag dus
beslist niet ontbreken wil Odysseus over-
tuigd raken13 . Bovendien wordt uitdrukke-
lijk vermeld hoe Alkinoos Demodokos laat
halen en hoe deze zich midden in de kring
van dansers opstelt (vanzelfsprekend om te
gaan zingen). Dit suggereert dat de jonge-
mannen, als Demodokos begint, als begelei-
ders bij het lied dansen (zoals ze ook later in
r. 380 de twee solo-dansers begeleiden).
Soms wordt ook wel verondersteld dat ze
een uitbeelding verzorgen van hetgeen in dit
lied bezongen wordt14.
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Wanneer men het lied inhoudelijk vergelijkt
met de context van boek 8 ziet men hoe
goed het aansluit op de wedstrijd-situatie
tussen Odysseus en de Phaiaken (met name
Eurualos). Het lied draagt zelf nl. ook een
wedstrijd-karakter waarin de sterke-domme
staat tegenover de kreupele-slimme. Hephais-
tos is Ares te slim af geweest, Odysseus heeft
Eurualos de les gelezen door hem te overtref-
fen in de spelen. Zo zal Eurualos, evenals
Ares aan Hephaistos, Odysseus genoegdoe-
ning moeten verschaffen (gebeurt inderdaad
in r. 407 ff.). De grote nadruk die in dit lied
valt op de overwinning van de ‘τÛøνη’, de
slimheid, keert telkens in de Odyssee terug:
Berekening wint het van impulsief handelen
en denken15 . Men kan de rol van Hephaistos
vergelijken met die van Odysseus in de
Odyssee. Wanneer men beider gedrag verge-
lijkt ziet men zelfs opvallende corresponden-
ties. Zo wordt bv. van Hepliaistos, die op
wraak zint, gezegd κακ� æρεσÝ âυσσïδï -
µεàνων . Deze zelfde frase keert terug in ρ
465, υ 184 waar Odysseus op wraak zint,
beledigd door resp. Antinoos en Melanthios
( âυσσïδïµεàω is een tamelijk ongebruike-
lijk werkwoord). Ook doet θ 304 (Hephais-
tos ten prooi aan wilde woede) sterk denken
aan υ 9-22. De idee vervat in κιøÀνει τïι
âραδ�ς �κàν(F 329) vindt men ook in æ
325-329; de oudere, gehandicapte man is
zijn jonge mededingers te snel en te slim af.
Behalve de overeenkomst tussen het gedrag
van Hephaistos en Odysseus kan men ook in
groter verband overeenkomsten vaststellen
tussen dit lied en het ‘Ithaca-verhaal’. In
beide gevallen nl. wordt ecu huwelijk be-
dreigd door een andere man (of meerdere,
zoals in het geval Odysseus-Penelope) en
wreekt de teruggekeerde echtgenoot zich
door gebruik te maken van een list. Onder
dit opzicht is de verhouding Hephaistos tot
Ares gelijk aan die van Odysseus tot de Vrij-
ers. G.P. Rose16 stelde tot in details over-

eenkomsten en karakteristieken vast, op
grond van deze twee verhalen. Vervolgens
toetste hij deze kenmerken ook aan andere
verhalen, bv. het Agamemnon-Klytaimnes-
tra-Aegisthos verhaal17 waarbij hij Agamem-
non vergelijkt met Odysseus-Hephaistos.
Aigisthos met de Vrijers-Ares. Rose verklaart
dit opvallende verschijnsel als neiging van de
dichter tot ‘... simplification of his tools.
Just as hè engaged a limited number of for-
muiae and typical scenes, so he also con-
structed all the poem’s stories trom a limited
number of motifs ....’ Zou men niet nog
verder kunnen gaan en de parallel kunnen
doortrekken tot de relatie Menelaos-Helena-
Paris? . Helena wordt tijdens afwezigheid van
Menelaos geschaakt (er wordt ook hier mis-
bruik gemaakt van gastvrijheid) en Menelaos
de bedrogen echtgenoot, bereikt de uitvoe-
ring van zijn wraak tenslotte door een list,
nl. het Trojaanse paard! (bezongen door
Demodokos θ 500 ff.)
Tenslotte is dit lied nog vergeleken met de
Ilias. W. Burkert met name heeft dit uit-
voerig gedaan15 en kwam tot de consta-
tering dat ook in de Ilias enige vergelijkbare
passages aan te wijzen zijn. Als eerste noerni
hij A 571-600. Hier treft men een goden-
scène aan, waarin een ruzie beschreven
wordt tussen Hera en Zeus; deze ruzie loopt
hoog op, waarbij Zeus Hera dreigementen
voorhoudt. Hera zwijgt gekrenkt en er heerst
bij alle goden een slechte stemming. Dan
probeert Hephaistos zijn moeder te kalmeren
en doet door zijn stuntelige manoeuvres alle
goden in lachen uitbarsten, r. 599:�σâεσιïς
δ\ �ρ �ν�ρτï γÛλυς µακÀρεσσι θεï�σιν,
woordelijk hetzelfde dus als θ 326 (dit
vers komt verder bij Homerus niet voor).
Verder is opvallend dat ook hier de Sin-
tiêrs genoemd worden (A 594. θ 294). Als
men deze scène vergelijkt met θ vindt
men dat er ook in het paleis van Alkinoos
een slechte stemming is ontstaan door de
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wrijving tussen Eurualos en Odysseus.
Alkinoos probeert deze spanning te ver-
drijven door zang en dans. Door het lied,
waarin de goden wederom om Hephaistos in
lachen uitbarsten, wordt ook de goede stem-
ming bij Odysseus en de Phaiaken hersteld
(θ 367/68). Verder ziet men dat karakteri-
stieken, gegeven in boek θ, goed aansluiten
op die in de Ilias. Zo is Poseidon in de Ilias
(bv. Φ 439) een god v.d. oudere generatie,
die weet wat hem toekomt. Zo zwicht
Hephaistos dan ook voor hem. Hermes
schuift in zijn antwoord aan Apollo (θ 339)
konventie opzij, evenals hij in Φ 498 de spel-
regels der godenstrijd doorbreekt. Verder
ziet men bij Hermes het epitheton �ριïàνης
(θ 322); dit epitheton komt nog één keer
voor, nl. Y 34:  �δε ΠïσειδÀων γαιÜïøïς
�δ\ �ριïàνης ^ΕρµεÝας.
Ook worden in de Ilias Ares en Aphrodite
vaak samen gesignaleerd, zo liggen ze samen
gewond op het slagveld (Φ 420).
Ten aanzien van het zogenaamde frivole ka-
rakter van het lied is het best vergelijkbaar
∆Ýïς �πÀτη, ¥ r. 292-351. (Door Plato
werden beide passages bekritiseerd, zie bo-
ven). Ook hier weer blijken duidelijke over-
eenkomsten. θ292: δε�ρï, æÝλη, λÛκτρïνδε,
τραπεÝïµεν ε�νηθÛντε cf. ¥ 314 ν�ϊ
�ν æιλÞτητι τραπεÝïµεν ε�νηθÛντε18 .

Ook valt op dat Aphrodite tot Hera dezelfde
woorden spreekt (¥ 212) als Hephaistos tot
Poseidon (¥ 358): ï�κ �στ\ ï�δε �ïικε τεeν
�πïς �ρνÜσασθαι.
Iets verder vraagt Hera angstig aan Zeus:
.*als iemand van de goden ons nu eens zou
zien liggen en dat vertellen aan alle andere
goden? ... Burkert concludeert, dat wat hier
als mogelijkheid geschetst wordt, werkelijk-
heid wordt in θ, waar Helios de god is die de
twee geliefden ziet en waar Hephaistos alle
goden bijeenroept om dit te komen bekij-
ken.
Samengevat: Dit liedt blijkt goed in de con-
text van boek θ te plaatsen (het ‘frivole’
karakter van het lied is in overeenstemming
met de luchthartige aard der Phaeaken), in
de tweede plaats ziet men dat de essentie van
dit lied, overwinning van de τÛøνη, en δÞ-
λïς (door list) volkomen in overeenstem-
ming te brengen is met het karakter van de
Odyssee en tenslotte is het zelfs mogelijk
formulair en/of inhoudelijk overeenkomsten
met passages uit de Ilias aan te tonen. Op
grond van deze constateringen is het, dunkt
me, wel gerechtvaardigd het lied als au-
thentiek in de Odyssee-tekst te aanvaarden.

NOTEN

‘Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij de
steun van Dr. J.M. Bremer die is opgetreden als
raadgever en corrector, waarvoor ik hem hartelijk
bedank.

1 Xenophanes, fr. 11: waar echter deze passage
niet met name genoemd wordt:

πÀντα θεï�σ\ �νÛθηκαν Ãµηρïς θ� ^ΗσιïδÞς
τε, Âσσα παρ\ �νθρ�πïισιν �νεÝδεα καd ψÞγïς
�στdν, κλÛπτειν µïιøεàειν τε κα� �λλÜλïυς �πα-
τεàειν.

2 cf. V. Bérard, Introduction à L’Odyssee II, p.
67ff., die zelf het lied over Ares en Aphrodite
verontwaardigd aan een interpolatie toeschrijft.

3 cf. o.a. W. Nestle, Anfänge einer Götterburleske
bei Homer, Griechische Studiën, Stuttgart
1948, p. 1-31.

4 cf. o.a. Fr. Blass, Die Interpolationen in der
Odyssee, Halle 1904, 269 ff

5 cf. o.a. E. Schwartz, Die Odyssee, München
1924,p.25

6 Het is heel aannemelijk dat een dergelijk lied
bestaan heeft, afgaande op de vele voorstellin-
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gen hiervan in de beeldende kunst, cf. F. Brom-
mer, ‘Die Rückführung des Hephaistos’, Jahr-
buch des Deutschen Arch.Inst.LII, 1937, p. 198
ff.

7 cf. voor karakterisering van Hephaistos: Malten
in Pauly Wissowa, RE VII, 346.

8 cf. P. Friedländer, ‘Lächende Götter’, Antike
10, 1934, 209-226 en K. Reinhardt, ‘Das Pari-
surteil’, Tradition und Geist, Göttingen 1960.

9 cf. E. Simon, Die Götter der Griechen, Mün-
chen 1960, 259-264.

10 zie bv. A. Furtwängler und K. Reichhold,
Griechische Vasenmalerei, München 1901, tafel
11 en 12.

11 in Archéol. Ephemeris 1937, p. 629 ff. Inder-
daad ziet men twee naar elkaar kijkende ge-
hurkte figuren; de één een gewapende man, de
ander een naakte vrouw met een krans in het
haar ε�στεæÀνïυ τ� \Αæρïδιτης, θ 267
Zelfs de boeien zijn, zij het met enige moeite, te
zien nl. op de rug van de vrouw en waarschijn-
lijk ook achter de man. Della Seta dateerde de
scherf in de 8e eeuw v.Chr. Ch. Picard, die de
scherf opnieuw bestudeerde (gepubliceerd in
Revue Archéologique 6e série, XX, 1942-43, p.
97-124), kwam op een datering eind 7e of zelfs
begin 6e eeuw v.Chr.

12 In zijn Budé-tekst doet Bérard dit ook conse-
quent.

13 cf. W. Mattes, Odysseus bei den Phaaken, Würz-
burg 1958, p. 97 n. 2

14 Een dergelijke uitbeelding in dansvorm treft
men aan in Xenophon, Symposium, caput IX.
waar in het huis van Callias onder begeleiding
van de fluit door dansers de liefde tussen DM>-
nusos en Ariadne wordt uitgebeeld
In een scholion op Od. 8, 260 staat echter te
lezen: �τïπïν µïιøεÝαν µιµε�σθαι.

15 zie W. Burkert, Das Lied von Ares und Aphrodh
te, Rhein.Mus. für Philologie 103, 1960. p.
130-144.

16 G.P. Rose, The Song of Ares and Aphrodite
recurrent motifs in Homer’s Odyssey. diss.
Univ. of Calif. Berkeley 1969, samengevat in
dissertation Abstracts 31 (1970) 738/9.

17 voor de parallel met Agamemnon cf. ook H.W.
Clarke, The Art of the Odyssey, Prentice Hall.
Incorp. New Jersey 1967, p. 55.

18 Eerlijkheidshalve: Dit vers komt nog één keer
voor nl. Ilias Γ 441.

98



II SAPPHO

tekst + commentaar overgenomen uit “Bloemlezing
uit de oudste Griekse lyriek”, bew. d. Dr. J.C. Ka-
merbeek en Dr. W.J. Verdenius, Reduxserie, W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 19692

Sappho leefde op het einde van de 7e en in de eerste helft van de
6e eeuw op het eiland Lesbos (Mytilene); evenals Alcaeus dichtte zij in
het Aeolische dialect van haar geboorteland. Haar gedichten moet men
zich voor het grootste deel voorstellen als liederen bedoeld voor één stem
met begeleiding van een snaar-instrument; onder de categorie bruilofts-
liederen zijn vrij zeker ook koorzangen geweest.

Metrum zoals van alle gedichten van Sappho’s eerste boek (,,Sapphische
strofe”)

Muta cum liquida maakt altijd positie; een lange syllabe wordt nooit
door twee korte vervangen noch omgekeerd. – Het accent staat in het
Aeolisch zover mogelijk naar voren.

1. �θανÀτ \ΑæρÞδιτα: d.w.z. �θανÀτ� \ΑæρÞδιτα. Het femininum
van �θÀνατïς is frequent in poëzie.

2. δïλÞπλïκε: ,,listenvlechtster” (πλÛκω).
3. µ\: µïι (dat. incommodi).  �σαισι: �σ� ,,verdriet”,  �νÝαισι:

�νÝαις, ,,kwellingen”. δÀµνα: 2 p. s. imperat. pr. v. δÀµνηµι.
5. τυÝδ\: ,,hierheen”. α� πïτα: ε� πïτε. κ�τÛρωτα: καd �τÛρωτα

,,ook bij een andere gelegenheid”. (�τερïς = ²τερïς).
6. τaς �µας α�δας: τ�ς �µ�ς α�δ�ς. �Ýïισα: �Ýïυσα „vernemend”

(of misschien partic. aor.). πÜλïι: τηλï� ,,ver weg”.
8. øρàσιïν: øρυσÛïν, øρυσï�ν; wsch. bij δÞµïν te voegen.
9. �πασδεàêαισα: �πïúεàêασα. pγïν: qγïν.

10. στρï�θïι: welke vogels bedoeld zijn, weten we niet. περd: = �πÛρ.
11. πàκνα: wsch. adv. bij δÝννεντες, aanduidend het dicht en regel-

matig op elkaar volgen van de wiekslagen. δÝννεντες: partic. v.
δÝννηµι = δινÛω ,,draaien”, ,,bewegen”.

11, 12. �π\ �ρÀνω �θερïς: �π\ �ρÀνω (ï�ρανï�) α�θερïς. µÛσσω:
µÛσïυ. ..Van de hemel af middendoor de ether heen .

13. �êÝκïντï: ,,bereikten hun doel”.
14. µειδÝαισαισ\: µειδιÀσασα, ,, glimlachend”.
15. �ρε\: �ρεï, 2 pers. v, �ρÞµην ,,ik vroeg”. �ττι: Â τι. δηsτε:δc

αsτε. κ�ττι: καd Â τι (na πÛπïνθα = ,, waarom”).
16. κÀληµµι: καλÛω. De werkwoordsvormen zijn wat wijs of tijd.

betreft niet indirect (Aphrodite vroeg: τÝ, πÛπïνθας, τÝ καλε�ς,
τÝ θÛλεις.

18. µαινÞλÿα: µαινÞλας (µαινÞλης) „razend”, ..hartstochtelijk”
18, 19.  Na θàµÿω worden Aphrodite’s woorden direct weergegeven;

alleen moet men uit het voorafgaande θÛλω erbij denken θÛλεις. Men
krijgt dus de constructie: τÝνα <θÛλεις> ΠεÝθω �ψ σ\ �γην
(σïι �γειν) �ς σaν æιλÞτατα ,,Wie wilt ge dat Overreding voor
U terugvoert in liefde voor U”.

20. �δικÜει: �δικε�. ΨÀπæ\: ΨÀπæïι (vocativus); de gewone Griekse
vorm van de naam is door dissimilatie ontstaan.

21. διñêει: “zij zal achter <U> aangaan”, ,,Uw gezelschap zoeken”.
22. δÛκετ\: δÛøεται. �λλa: duidt, het tioofdwerkwoord inleidend, de

volkomen omslag aan van de houding beschreven in de voorzin.
24. κω�κ �θÛλïισα: καd ï�κ �θÛλïυσα ,,ook al wilde zij niet”.
25. �λθε µïι καd ν�ν: hiermee wordt �λθ\ vs. 5 weer opgenomen;

καd ν�ν respondeert met κ�τÛρωτα vs. 5; na de uitvoerige beschrijving
van Aphrodite’s verschijnen een vorige maal, die zich aansluit bij
de bijzin die met at wn-a begint (men bidt om de gunst van goden,
zich beroepend op een gunst vroeger reeds bewezen in soortgelijke
situatie), wordt de inhoud en grond van de bede nu nader gefor-
muleerd.

25. 26.  øαλÛπαν . . . µερÝµναν: øαλεπ�ν µεριµν�ν.
26. �σσα: Âσα.
27. �µÛρρει: �µεÝρει ,,verlangt” (verbum uit de erotische sfeer).
28. �σσï: imper. v. ε�µÝ.
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De dichteres bevindt zich met haar vriendinnen in een Aphrodite-
heiligdom en roept de godin aan, te komen en aan de feestelijkheid deel
te nemen. Er ontbreekt wsch iets vóór de eerste bewaarde strofe.

1. δε�ρυ: δε�ρï; men kan erbij denken: ,,kom”. µ\: µïι. τÞνδε:
d.w.z. waar Sappho zich nu bevindt. �ναυλïν: ,,verblijfplaats”.

2. �ππÿα: ÂπFη ,,waar”
3. µαλÝαν: gen. pl. v. d. Aeolische vorm van µηλÛα ..appelboom”.

�πιθυµ1Àµενïι: waarop brandoffers worden gebracht: partic.
praes. pass. v. �πιθυµιÀω.

4. λιâανñτω = λιâανñτïυ ,,wierook”; de genit. als bij verba van
vullen e.d., of als bij �úειν.

5. �ν: adverbiaal ,,daarin”. �σδων: �úων ,,takken” Er is dus sprake
van een stroompje, dat tussen de laag hangende takken door stroomt

6. µαλÝνων: adj. v. µαλÝα. âρÞδïισι: ¨Þδïισι. πα�ς: π�ς.
7. α�θυσσïµÛνïν: of ,,ritselend” of ,,glanzend” (waarbij gedacht

moet worden aan de wisselende lichtglans over de bladeren, die
bewegen in de wind).

8. κ�µα: ,,diepe slaap”, ,,trance”. κατÀγρει. ,,houdt bevangen”
(object τeν ø�ρïν) of ,,heerst er” (�γρηµι = α�ρÛω).

9. �ππÞâïτïς: ,,waar paarden grazen”. τÛθαλε: τÛθηλε.
10. úωπυρÝννïισ\: adj. v. úωπàρα, een soort tijm. �ηται: ,,de win-

den”, ,,de koeltjes” (het woord is hier fem.).
11. µÛλλιøα: µεÝλιøα ,,zacht”. πνÛïισι: πνÛïυσι. Vss. 11 en 12 zijn

onherstelbaar; ontbreken op ostr.
13. �νθα: relatief aansluitend op het vooraf-beschreven heiligdor

men moet het in de eerste plaats verbinden met �λïισα = �λï�σα
στÛµµατ\: ,,kransen”; men bekranst zich voor een feestelijke
plechtigheid

14. øρυσÝαισιν: øρυσα�ς. �âρως wsch. met ï�νïøÞαισïν te verbinden:
„met sierlijk gebaar”, (mogelijk bij �µµεµεÝøµενïν ,,rijkelijk”,
„gul”.

18. �µµεµεÝøµενïν: �ναµεµειγµÛνïν. Het staat praedicatief: ,,zodat
deze (de νÛκταρ) gemengd is onder onze feestelijkheid”.

16. ï�νïøÞαισïν: ï�νïøÞησïν imper. aor. v. ï�νïøÞηµι = ï�νïøïÛω
Aphrodite wordt gevraagd de drank der onsterflijken te schenken
onder haar, die haar vereren Het geloof, dat de godin zelf aanwezig
kan zijn, bloeit op uit de heerlijkheid van de gewijde plek (Er is
verwantschap met Pl. Phaedr. 230b). De bovennatuurlijke rust
dit- heerst en de zachte geluiden en geuren maken de plek tot een
oord voor onsterflijken om te verblijven. Men kan misschien zeggen,
dat het gevoel dat Aphrodite komen kan een hypostase is van de
vervoerde stemming van de dichteres op deze plek in dit moment.

Metrum: twee strofen, elk bestaande uit drie glyconei + een phere-
crateus.

1. σæαÝρFη . . . πïρæυρÛFη (synizese): = σæαÝρÿα . . . πïρæθρÿ�, ,,met
een purperen bal”. De voorstelling van Eros, die naar zijn slacht-
offer werpt met een bal, is verwant met het uit Theocritus en Ver-
gilius welbekende werpen met een appel door het schalkse meisje
naar hem, die ze verkiest. Gewoner is natuurlijk het treffen met
pijlen δηsτε: = δc αsτε ,,zie, wederom”.

3. νÜνι: = νεÀνιδι, ,,meisje” πïικιλïσαµâÀλÿω: ,,met boot be-
werkte sandaal” ; de dativ. hangt af van συµ- in συµπαÝúειν.

4. πρïκαλε�ται: dep. med. ,,uitnodigen”, ,,uitdagen”.
5. m δ\: δÛ is adversatief. �στιν �π\:,,is afkomstig van”. ε�κτÝτïυ:

eig. ,,wel-gesticht”; bedoeling wsch. ,,het fiere, roemruchte Lesbos”.
Met wat ironie, want deze tussenzin geeft de reden aan van vs. 8

7. λευκc γÀρ: een kort tussenzinnetje (merk op het parellelisme in
constructie tussen de beide γÀρ-zinnen).

8. �λλην: er is venenum in cauda tegen de Lesbische, øÀσκει: ,,ver-
gaapt zich aan”, ,,kijkt met verlangen naar”.
Dat de woorden �στιν . . . ΛÛσâïυ niet eigenlijk de reden van het
eerste lid van de µbν . . . δ\-zin aangeven, ligt aan het wezen van
dit soort zinnen. waarin het µbν-lid dikwijls slechts een begeleidende
omstandigheid aangeeft, de hoofdzaak echter door het δb-lid wordt
uitgedrukt.
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De Homerische Aphroditehymne

J.MM Kramer

Er is ons uit de Oudheid een collectie van
z.g. Homerische Hymnen bewaard, die in
omvang variëren van enkele honderden regels
voor de vier grootste (aan Apollo, Demeter,
Hermes en Aphrodite) tot soms maar een
stuk of vijf voor de kleinste; het zijn er in
het geheel een dertigtal en hun functie
schijnt geweest te zijn om als inleidende ge-
dichten gereciteerd of gezongen te worden
voor de voordracht van de Homerische epen;
vandaar ook hun betiteling als Proöemia
(Voorzangen) in de Oudheid en het feit dat
ze althans in een deel van de handschriften
aan Ilias en Odyssee zijn toegevoegd (in an-
dere zijn ze met latere hymnen gecombi-
neerd). In de oudheid werden ze algemeen
aan Homerus toegeschreven, maar veel aan-
dacht schijnt er niet aan besteed te zijn, ze
worden slechts zelden vermeld of geciteerd
en ze zijn ook practisch zonder aantekenin-
gen (scholiën) tot ons gekomen, wat de be-
studering en beoordeling voor ons moeilijk
blijkt te maken; over de dichterlijke waarde
is altijd zeer uiteenlopend geoordeeld.1
Tegenwoordig wordt het auteurschap vrij al-
gemeen aan verschillende ‘rhapsoden’ toege-
schreven, die voor de samenstelling druk ge-
bruik zouden hebben gemaakt van de epi-
sche taal van Ilias en Odyssee; zo is het
gekomen dat men ze onwillekeurig als on-
zelfstandig maakwerk ging beschouwen, toen
men nog niet besefte – voor de onderzoekin-
gen van Milman Parry – dat dezelfde formu-
laire techniek ook door de dichter van het
epos zelf is gebruikt.
Dat de hymnen niet van de dichter van Ilias
en Odyssee zijn lijkt wel duidelijk. Want
ondanks het in grote trekken toch gelijksoor-
tige epische taalgebruik zijn de hymnen dui-
delijk anders. Ze lijken melodieuzer te klin-

ken, wat aan woordherhalingen kan liggen,
aan een begin van strofenvorming met een
soort van refreinachtige slotregels2 en ze zijn
ook zonder meer ‘hymnisch’, omdat de god
in een sfeer van eerbied en vreugde om zijn
hemelse eigenschappen bezongen wordt. Als
op het eind van de Apollohymne de Muzen
in schone beurtzang der goden onsterfelijk
geluk bezingen, dat afsteekt tegen het lijden
der mensen, hun ziekte en dood, valt de
volle nadruk op dat hemelse geluk waarvan
de beschouwing troost en verkwikking kan
brengen in de staat van menselijke ellende.
Zoals later de aanschouwing van Phidias’
Zeusbeeld de Grieken ‘beter mens’ deed wor-
den.
In het epos zelf valt het accent eerder an-
dersom; er is daar meestal een schril en
schrijnend contrast tussen het menselijk
zwoegen en de onbekommerdheid erom van
de ‘gemakkelijk levende’ goden. De majesteit
zelf der goden is er problematisch: de be-
roemde hoofdknik van Zeus speelt zich af in
een lachwekkende situatie, in een van de
hymnen staan dezelfde verzen in adaequaat
verband. (A 528/30; fragm. hymn. Bacch
13/15)

Deze algemene karakteristiek geldt ook voor
de homerische Aphroditehymne. De godin is
er een stralende en lieflijke, zij is een goede
daemon, die liefde schenkt en een roerende
bezorgdheid toont voor haar uitverkorenen.
Despotische en tyrannieke elementen ont-
breken volkomen, in tegenstelling met zoveel
latere voorbeelden (zie mijn Aphrodite 2 en
3).
Zoals de andere grote hymnen vertelt ook
deze een verhaal en wel het beroemde van de
liefde tussen Anchises en de godin, waaruit
Aeneas wordt geboren, wiens grote toekomst
er, net als in de Ilias, wordt voorspeld: de
hymne heeft dus mede, zoals men dat
noemt, een genealogisch karakter.
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Toch staat Aphrodite er centraal; ook uit de
langere inleiding van het gedicht, waarin ge-
zegd wordt dat drie godinnen – Athene,
Artemis en Hestia – niet toegankelijk voor
haar zijn, blijkt dat de dichter ervan kennis
heeft van de godenwereld en er met gezag
over spreekt.
Zelfs Zeus wordt door Aphrodite wel op
zijpaden gelokt, maar toch heeft hij ‘in zijn
ondoorgrondelijke wijsheid’, zich eerbied-
waardige Hera tot enige echtgenote gekozen;
er is hier geen spoor van de bekende Ilias-.
spotternijen.
Maar nu – vertelt de dichter – zorgt Zeus
dat ook Aphrodite zelf eens verliefd zal wor-
den en dat zij, pralend onder de hemelingen
over haar successen, niet alleen maar zal ver-
tellen hoe zij andere goden in de liefde van
sterfelijke vrouwen heeft verstrikt en deze
hun sterfelijke zonen hebben geschonken,
maar hoe zij zelf ook godinnen verbond met
sterfelijke mannen: dat slaat op haar eigen
avontuur en men heeft hier een voorbeeld
van wat ik daarnet al met een soort van
strofe vorming bedoelde: de laatste regel
vormt een soort van humoristische pointe
die de bekroning vormt van de passage
45-53.
Hierna begint het eigenlijk verhaal. Aphrodi-
te ziet Anchises, de Trojaanse prins, als her-
der in een eenzame berghut en wordt onmid-
dellijk verliefd op hem. Zij gaat naar haar
tempel op Cyprus om zich door de Gratiën
mooi te laten maken; dan op haar tocht naar
de Idaberg, wordt zij gevolgd door een stoet
van beren, panters, leeuwen, die zij alle laat
delen in haar verliefde bui. Bij de hut aange-
komen, bedenkt zij zich en verandert in een
gewoon prinsesje, dat bij Anchises binnen-
stapt en hem vertelt – terwijl ze hem tegelijk
verliefd maakt – dat ze door Hennes uit een
koor van meisjes is geroofd om zijn, Anchi-
ses’, bruid te worden; hier is zij nu, hij moet
haar aan zijn ouders in Troje gaan voorstel-

len en tegelijk ook haar ouders, een konings-
paar in de buurt, berichten. Maar Anchises
wil niet wachten; hij brengt het meisje – dat
met neergeslagen ogen meegaat,–naar zijn
bed, en legt zich, door de wens der goden en
door de beslissing van het lot, als sterflijke
mens naast een onsterfelijke godin, zonder
dat hij het wist’ (tot hiertoe het hierbij in
het grieks afgedrukte fragment).
Als Anchises nog slaapt, staat Aphrodite op
en neemt haar goddelijke gestalte weer aan,
‘haar hoofd raakt tot de zolder’. Anchises,
door de godin gewekt, herkent haar aan hals
en schone ogen en is dodelijk bevreesd dat
zij hem nu, als een Circe, zijn mannelijke
kracht zal ontnemen, maar de godin stelt
hem gerust: hij zal bij de goden geliefd zijn
en een zoon Aeneas krijgen, die met kind en
kindskinderen zal heersen over de Troas: de
ook uit de Ilias bekende voorspelling.
Volgens de door de godin zelf gegeven ety-
mologie (218) komt Aeneas van ainon
achos – hevige smart – want Aphrodite, zo-
als het hoort, geneert zich nu wel wat over
haar avontuur. Maar ze arrangeert alles zorg-
vuldig voor de te komen baby; hij zal door
nimfen worden opgevoed, die hem ook aan
de vader zullen tonen en zij zelf zal hem, na
vijfjaar, het kind voor goed komen brengen
(vs. 273 – 278, een hopeloos moeilijke pas-
sage, maar die ongeveer hier op neer moet
komen). Als men de vader later zal vragen
van wie het kind nu eigenlijk is, moet hij
maar zeggen ‘van een of andere nimf met
schone ogen’, want men zal hem toch niet
geloven als hij de waarheid zal vertellen.
Vooraf heeft Aphrodite, als om zichzelf te
troosten, ook nog de gevallen van Ganyme-
des en Tithonos gememoreerd, die uit het-
zelfde koningsgeslacht goddelijke liefde
waardig gekeurd waren. Dat van Tithonos
raakt, met (nog net) goedlachse humor, weer
aan de fatale scheidingslijn tussen god en
mens: Tithonos, die wel de onsterfelijkheid,
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maar door een abuis van zijn geliefde, de
Dageraad, die daar niet aan gedacht had, niet
de eeuwige jeugd had gekregen, schrompelde
van ouderdom zo ineen, dat hij door zijn
vrouw in een klein kamertje geïsoleerd
moest worden – daar babbelde hij de hele
dag door – : ‘zo wil ik jou niet hebben’,
aldus Aphrodite tegen Anchises, ‘jij moet
maar je ellendige dood van sterveling lijden,
die de goden verafschuwen’ (246).

Een merkwaardig poëem, deze hymne; ik
ben mij bewust met deze ietwat vluchtige
schets geenszins het laatste woord erover ge-
zegd te hebben. Bij een eerste lezing, en hoe
belangrijk blijft die niet altijd voor onze
waardering, maakt ze een indruk van primi-
tief en elementair, maar dat mag men toch
niet overdrijven. Want ook hier al treffen
wij, op de keper beschouwd, dat niveau van
vermenselijking van sage of mythe aan, dat
voor Homerus (voor Ilias en Odyssee), zo
kenmerkend is, alleen, zoals reeds opge-
merkt, zonder het irreverente van vooral de
godenvoorstellingen van de Ilias en (althans
naar mijn mening) op meer verborgen wijze,
evenzeer die van de Odyssee. Die vermense-
lijking spreekt uit de hier en daar verspreide
humor, maar vooral in wat, naar mijn idee,
het hoogtepunt is van het gedicht, de eigen-
lijke ontmoeting der beide geliefden. Dat we
hier met een dichter van hoog niveau te doen
hebben wordt vooral uit deze passage duide-
lijk. Doordat hij de godin der liefde zich laat
veranderen in een gewoon mensenkind, dat
in haar onbevangenheid de vergelijking met
het andere prinsesje, Nausicaä, oproept,
wordt de ontmoeting hier tussen de man en
het meisje een louter menselijke aangelegen-
heid, maar blijft tegelijk het hoogtepunt van
de hymne, die zo met een directheid en voor
de griekse poëzie haast zeldzame vleug van
erotiek, deze menselijke liefde verheerlijkt.
En daardoor blijkt zij in hetzelfde hoge vlak
te liggen als Ilias en Odysee.

Behalve om haar intrinsieke waarde is onze
hymne ook nog van eminente betekenis om
literair-historische redenen: er zijn namelijk
een paar directe vergelijkingspunten met de
beide homerische epen, zodat de belangrijke
vraag rijst naar de prioriteit van welk van
beide, epos of hymne. Het is hier niet de
plaats om daar uitvoerig op in te gaan, maar
ter algemene oriëntering van de Hermeneus-
lezer wil ik er toch enkele opmerkingen over
maken.
Het wordt algemeen aangenomen dat het
epos ouder, en zelfs aanzienlijk ouder van
datum is, maar men mag meen ik wel vast-
stellen dat deze veronderstelling op geen
enkel feitelijk gegeven berust. Men heeft een-
voudig om het voorkomen van tal van
‘homerische wendingen’ geconcludeerd dat
de hymne van latere oorsprong zal zijn,
maar, zoals reeds opgemerkt, na de vaststel-
lingen van Milman Parry zal men begrijpen
dat ook andere dichters voor en na Homerus
dezelfde formulaire wendingen kunnen ge-
bruikt hebben, die volstrekt niet rechtstreeks
uit Ilias en Odysee behoeven overgenomen te
zijn; dat geldt ook voor hele versregels, waar-
van deze hymne er wel een twintigtal bevat,
die ook in het epos voorkomen. Men heeft
ook ijverig de ‘digamma’s’ geteld en op
grond van de hogere of lagere frequentie
daarvan prioriteiten willen vaststellen, maar
we weten allen hoe een hachelijke onder-
neming dit is en tot welke uiteenlopende
resultaten men op grond van zulk een onder-
zoek gekomen is voor de vaststelling van
vroegere of latere datum voor de verschillen-
de boeken van het epos zelf.
Het meest betrouwbare lijkt daarom te zijn
een vergelijking van inhoud, sfeer en motie-
ven waarbij men, dacht ik, tot de onvermij-
delijke conclusie moet komen dat er eigen-
lijk niets is dat spreekt voor een prioriteit
van het epos. Wanneer b.v. Allen-Sikes in
hun commentaar opmerken dat ‘the germ of
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the story’ in de Ilias wordt gevonden, dan is
dit niets anders dan de gebruikelijke com-
munis opinio dat alles wat in ‘Homerus’
staat, daarom het oudste is. Maar van b.v. de
voorspelling omtrent een (grieks) heersers-
geslacht in de Troas kan men, op zichzelf,
eigenlijk eerder aannemen dat die in een
afzonderlijk gedicht met kennelijk genealo-
gische bedoelingen (het motief wordt al in
vs. 103 genoemd, waar Anchises, – toch –
veronderstellend dat het prinsesje een godin
is, meteen al vraagt of zij hem ‘machtig wil
maken onder de Trojanen). In dit verband
wil ik nog opmerken dat in vs. 113 waar over
het verschil tussen de taal van Troje en het
omliggend gebied gesproken wordt, best be-
doeld kan zijn dat de Trojanen grieks, de
taal die Anchises feitelijk gebruikt, gespro-
ken hebben. Zodat – wat meen ik Wilamo-
witz al heeft gesteld – het hier om de aan-
spraken van een grieks heersersgeslacht in de
Troas zou gaan. Men zou dan in een omge-
ving van plaats en tijd voor onze hymne
komen die van ouds al hardnekkig met de
geschiedenis van het homerisch epos in ver-
band is gebracht.3

De Aphroditehymne is verder ook dikwijls
vergeleken met het lied van de zanger der
Phaeaken over de liefde tussen Ares en
Aphrodite.
Er is zeker overeenkomst én verschil tussen
beide. Daar er elders in dit nummer al over
het Demodocuslied wordt geschreven (blz.
94 e.v.), kan ik een vergelijking tussen de
twee aan de belangstellende lezer zelf over-
laten.

Slechts op een punt wil ik daarbij wijzen. In
de hymne begint Aphrodite haar aards avon-
tuur met een schoonheidsbehandeling door
de Gratiën, in de Odyssee vindt deze plaats
na haar escapade met Ares. De passages van
ongeveer zes verzen zijn vrijwel gelijklui-
dend; ook bij de formulaire techniek der
beide gedichten is dit wel zeer opvallend.
Alleen om dit détail reeds ligt een vermoe-
den voor de hand dat een van de dichters
kennis moet hebben gehad van het werk van
de ander, of, wat zeker ook een mogelijkheid
is, beide van elkanders werk. ‘Dichters be-
luisteren elkanders verzen’4. Ook hierdoor
wordt het reeds gerezen vermoeden beves-
tigd dat hymne en epos van het begin af in
een nauw verband met elkaar gestaan heb-
ben.

AANTEKENINGEN

1 (pg. 1) Zie Allen-Sikes in hun gecommentarieer-
de hymnenuitgave (Oxford 19362) p. 349. Ene
Suhie (de hymno Homerico 4, 1878) spreekt van
een ‘permediocris poeta’; Allen-Sikes zelf verba-
zen zich dat ‘such brilliant literature made little
or no impression on subsequent readers’.

2 Op deze elementen wordt veel nadruk gelegd
door Franz Dornseiff in zijn, Archaïsche My-
thenerzählung’ (Berlijn 1933).

3 De in aant. 1 genoemde Suhie kwam tot de
volgens Allen-Sikes ‘extra-ordinary view’ dat de
dichter een tijdgenoot van de Pisistratiden moet
zijn geweest. Mij lijkt het zo gek nog niet, als dat
dan ook voor Homerus (= Ilias en Odyssee) zelf
zou mogen gelden.

4 (pg. 7) Het citaat is uit Marsman, Drie verzen
voor een dode.
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V    IBYCUS
tekst + commentaar: zie II, Sappho.

IBYCUS

Ibycus leefde in de 2e helft van de 6e eeuw, eerst in Rhegium (gelegen
op de uiterste Z. punt van Italië), daarna op Samos. Zijn gedichten zijn,
evenals die van Aicman, bestemd om door een koor te worden uitgevoerd.
Zijn taal is een mengsel van epische en Dorische (hier en daar ook
Aeolische) vormen.

Maat:    1–3   2 dact. en creticus 
4–6   4 dact.
6–9   2 dact. en cret.
10    4 dact.
11    3 dact
12    2 dact. en epitriet 
13    2 dact.

1. µbν: hieraan beantwoordt δb in r. 6: er is een contrast tussen de
rust en de geleidelijkheid, waarmee de drang tot voortplanting zich
in de natuur verwerkelijkt, en de onrust en krampachtigheid der
menselijke erotiek. Κυδñνιαι: ,,uit Cydonia” (op Creta)

2. µÀλιδες: = µηλÝδες, ,,appel bomen”; Κυδ. µ.: ,,kweeperen”.
�ρδÞµεναι: ,,bevochtigd” (met het water van . . .). ¨ï�ν: = ¨ï�ν,
,,stromen” (bedoeld zijn kanaaltjes voor irrigatie).

3. �κ: ,,afgeleid uit”, ´να: ..waar”, sc. �στιν. παρθÛνων: ,,nymphen”.
4. κ�πïς: = κ�πïς, �κÜρατïς: ,,ongeschonden” (niet afgegraasd

of afgemaaid). ï�νανθÝδες: ,,bloemtrossen van de wijnstok”.
5. �ρνεσιν: ,,jonge loten”.
6. ï�ναρÛïις: ,,van de wijnstok”. θαλÛθïισιν: = θαλÛθïυσιν,

θÀλλïυσιν. �ρïς: = �ρως.
7. κατÀκïιτïς: ,,zich te ruste leggend”. Ïραν: ,,(terugkerende)

tijd” (acc. v. tijd).
8. ±θ\: = ±τε, ,,evenals”. �πe: ,,onder de invloed van” (vgl. Hom.

N 795-6 �ÛλλFη, ³ ¨À θ\ �πe âρïντ�ς πατρeς ∆ιeς εrσι πÛδïνδε).
æλÛγων: ,,razen” (eig. branden).

10. Κàπριδïς: = \ΑæρïδÝτης (vooral op Cyprus vereerd). �úαλÛαις:
,,verzengend”.

11. �ρεµνeς: ..donker” (vgl. Hom. M 375 �ρεµνF� λαÝλαπι rσïι).
�θαµâÜς: ..onbeschaamd”.

12. πεδÞθεν: „van de bodem af”, „grondig”, „geheel”. λαæàσσει:
„verslindt”, ,,verteert”.

Aphrodite bij Ibycus en in Ilias boek III.

J.M. Kramer

Van de dichter Ibycus kennen wij slechts een
paar lyrische fragmenten, die beide de in-
druk geven van een niet geheel rimpelloos
vergleden leven; dit, gevoegd bij onze kennis
dat hij een zwerver was en dat hij is ver-
moord – wij weten het van onze schoolban-
ken uit Schillers ‘Kraniche’:

Sieh da, sieh da, Timotheus,
Die Kraniche des Ibykus! 5

wettigt het misschien om in zijn zeldzaam
geval te spreken van een griekse ‘poète
maudit’.
Uit de paar fragmenten krijgen we zeker de
indruk van een gekwelde, – een gekwelde
door de god Eros. Ik geef hier de tekst van
een van .beide, met een vertaling door Prof.
Dr. W.E.J. Kuiper, die wat ‘ouderwets’ is,
maar op zichzelf voortreffelijk, en waaraan
ik in dit stukje, dat ik mede bedoel als een
late ‘hommage’ aan mijn hooggeschatte leer-
meester, gaarne de voorkeur geef boven mo-
derne versies.

Bloeien de appelboomen van Kudoon
alleen in de lente,
-Als in de zuivere nymphengaarden
’t Water der beken hen schuimend omspoelt,

Groeien de bloesemscheuten des wijnstoks
alleen in de lente
Als hen het lommer der rijkbeblaarde
Twijgen met schermenden schemer omzoelt:

Mij in geen enkel getij gaat begeerte ter rust,
Maar als de stormwind op Thracië’s kust,
Laaiend door ’t weerlicht ontbonden,_
Zoo vaart van Kupris’ zijde gezonden
Eroos met zengenden waanzin,
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met vreeslooze wildheid mij aan-
Toen ik een knaap was reeds,
Greep hij mij aan,
Werd hij mijn wachter,
Nog, nu ik oud ben,
Is hij mijn wachter,
Steeds...

Prof. Kuiper tekent in zijn zeer lezenswaar-
dig boekje ‘Griekse Lyriek (Amsterdam
1923) hierbij aan: Toch gaat er door Ibycus’
liefdespoëzie een toon, die niet volkomen
harmonieert met het zorgeloos en blij-luid-
ruchtig feestgedruisch, dat wij meenden te
hooren. Is het de ziel van den dichter zelf,
die spreekt of is het de menschelijke geest,
die hier voor het eerst luid wordt tot een
kracht over Eros’ heerschappij? Dan zou
zijn koorzang de macht der zinnelijke liefde
verheerlijken in een jammerkreet over de
menschelijke zwakheid, die niet in staat is
haar te weerstaan. De opvatting welke die
liefde beschouwt als een ziek-zijn der ziel,
ziet men telkens opnieuw bij de ouden be-
schreven en uitgesproken: in de tragedie, bij
de philosophen, in de Alexandrijnse poëzie,
bij Horatius en andere Latijnse dichters: van
het juk van den hartstocht heeft Ibycus het
eerst gesproken ...’.
‘Ibycus + 550’ staat boven het hoofdstukje
aan deze dichter gewijd en ik weet van mijn
promotor dat hij Homerus zeker niet in deze
eeuw dateerde (waar ikzelf nog niet zo afke-
rig van zou zijn), maar dan moet wel op de
geciteerde passage de correctie worden aan-
gebracht, dat niet de lyricus, maar Homerus
de eerste was die van het juk van de liefde

geweten en gesproken heeft. Het gebeurt wel
meer dat de dichter van het epos in zijn
schijnbaar naïeve en eenvoudige spreektrant
dingen zegt, die men bij een ander of in een
ander verband of ontdaan van de epische
versieringen als zeer persoonlijke en indivi-
duele uiting zou beschouwen, terwijl men ze
bij hem in een of ander collectief onder-
bewustzijn lijkt te situeren.
Toch heeft de dichter zich in het derde boek
van de Ilias, het boek van Helena en Paris,
duidelijk genoeg uitgesproken. Daar, waar hij
over beider liefde heeft nagedacht, staat niet
alleen Paris’ verweer tegen de bijtende ver-
wijten van Hector dat hij ‘achter de vrouwen
aanzit’: verwijt ‘mij niet de gunst van de
blonde Aphrodite – dat wél al als een echo
zou kunnen gelden van Mimnermus’ levens-
en liefdeslust - een gunst overigens, waarvan
Paris zelf al zegt dat ‘niemand die willens en
wetens zelf kiezen zou’(III, 64, 66), maar er
wordt ook, op het eind van het boek, als
Helena na Paris’ smadelijke vlucht niet meer
naar hem terug wil, gesproken van de dae-
mon, die haar dan tegen haar wil dwingt. Het
is misschien de indrukwekkendste epiphanie
van het epos als Helena hier in Aphrodite’s
vermomming als oude dienstmeid plotseling
de trekken herkent van de godin, die nu een
gevreesde en gehate is, maar die zij, als ‘uit-
verkorene’ volgen moét: ‘die Göttin ist ihr
ein Teuffel’ heeft men er terecht bij aange-
tekend.1 Dit is wel een andere liefdesgodin
dan die van hymne en Odyssee!

1 Het citaat is van Georg Finsler, Homer II3, Leip-
zig/Berlijnl924,p.214.

109



VI    PINDARUS

aantekeningen:

1 ΚαæισÝων adj. van ΚαæισÞς, Dorisch voor ΚηæισÞς, rivier in Boeotië.
�δÀτων gen. part. bij λαøï�σαι: de Chariten hebben het deel van de rivier gekre-

gen, dat langs Orchomenos stroomt.
2 λαøï�σαι Aeolisch voor λαøï�σαι. Het partic. is gesubstantiveerd: ‘gij die gekregen

hebt’ (scil. bij de verdeling van de wereld onder de goden).
καλλÝπωλïν het door weiden omgeven Orchomenos was bekend om zijn paarden.
²δραν ‘zetel’, ‘woonplaats’ (i.c. de stad Orchomenos).

3 λιπαρ�ς ‘glanzend’, ‘schitterend’.
�ïÝδιµïι ‘bezongen’, ‘vermaard’.
âασÝλειαι ‘vorstinnen’, ‘beschermgodinnen’, te verbinden met \Ãρøïµενï�.
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4 παλαιγÞνων ‘oudtijds geboren’, ‘lang geleden levend’. Omdat Orchomenos in de 5e
eeuw niet veel meer betekende, herinnert Pindarus aan het roemrijke ver-
leden, toen de stad het centrum van het machtige rijk der Minyers vorm-
de.

Μινυ�ν Dorisch voor Μινυ�ν.
�πÝσκïπïι ‘toezicht houdend op’, ‘wakend over’.

5 ε�øïµαι uit het vervolg blijkt, dat de dichter hen vraagt om zijn lied τερπνeς
καd γλυκàς te maken.

σfν �µ�ν ‘met uw hulp’.
τερπνÀ ‘verkwikkend’ (τÛρπω), ‘genotvol’.

6 âρïτï�ς dat. ethicus.
7 σïæÞς ‘vakkundig’, bij Pindarus speciaal van dichters.

�γλαÞς ‘stralend’, ‘schitterend’ (scil. door bijzondere prestaties).
8 ï�δÛ ‘ook niet’ (laat staan de mensen).

σεµν�ν ‘eerbiedwekkend’ (σÛâω).
9 κïιρανÛïντι Dorisch voor κïιρανï�σι: ‘beheren’, ‘organiseren’.

πÀντων omdat volgens Pindarus alle activiteiten van de goden bewonderenswaar-
dig zijn.

ταµÝαι ‘verdelers’ (τÀµνω), ‘regelaars’.
10-11 παρa \ΑπÞλλωνα omdat zij zich tot zang en dans het meest aangetrokken voelen.
12 α�Ûναïν ‘altijd stromend’, maar afgesleten tot adj. bij �εÝ, te verbinden met τιµÀν.

σÛâïντι Dorisch voor σÛâïυσι: ‘zij bewijzen eer’ (scil. door hem te bezingen).
13 \Αγλαýα ‘Luister’ (zie 7 �γλαÞς).
14 æιλησÝµïλπε µïλπÜ is zang en dans.

Ε�æρïσàνα ‘Feestvreugde’.
15 �πακïï�τε �πακïÛω (gevormd naar �πÀκïïς, Dorisch voor �πÜκïïς) = �πακïàω

‘aandachtig luisteren’, ‘gehoor geven’.
ΘαλÝα ‘Feestelijkheid’ (eig. ‘bloei’, ‘overvloed’, ‘feest(maal)’).

16 �ρασÝµïλπε �ρÀω is sterker dan æιλÛω.
�δï�σα ‘genadiglijk aanziend’, ‘begunstigend’.
κ�µïν ‘feestelijke optocht’ (i.c. naar de tempel der Chariten).
�πÝ ‘op grond van’, ‘wegens’.
ε�µενε� ‘welwillend’, ‘goedgunstig’. Het succes (τàøη eig. ‘tref’) is een manifesta-

tie van Tyche als goddelijke macht.
17 κï�æα âιâ�ντα de vreugde maakt de tred licht.

τρÞπÿω ‘wijs’, ‘toonaard’. De expressieve waarde van de Lydische toonaard lag
in een combinatie van zachtheid en ordelijkheid. Wij kunnen ons bij ge-
brek aan gegevens geen concreet beeld ervan vormen. Pindarus hechtte
blijkbaar veel gewicht aan zijn muziek, want hij noemt deze meermalen
in de tekst van zijn liederen.

18 �ν µελÛταις ‘zorgvuldig’, eig. ‘binnen (de grenzen van de daartoe vereiste) zorgen’.
Ook hier blijkt de zelfbewuste aard van de dichter.

�εÝδων voluntatief.
�µïλïν Pindarus stelt het dikwijls zo voor, dat hij met zijn gedicht is meegeko-

men.
19 \ÃλυµπιÞνικïς praedicaat bij een in gedachten aan te vullen �στι.

Μινàεια Orchomenos (zie v. 4).
20 σε� ²κατι ‘door uw toedoen’, te verbinden met de hoofdzin: de godin van de feeste-

lijkheid heeft de dichter tot zijn feestzang geïnspireerd.
δÞµïν acc. van richting bij �λθε.
ΦερσεæÞνας echtgenote van Hades.
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OLYMPISCHE ODE XIV

W.J. Verdenius

In het Homerische epos wordt Aphrodite
niet omringd door Eroten, maar door Chari-
ten. Zij hebben haar kleed vervaardigd
(Il.5,338), wassen, zalven en kleden haar
(Od.8,364) en nemen haar op in hun reidans
(Od.18,194). Zij verlenen schoonheid aan
jonge meisjes (Od.6,18) en munten blijkbaar
ook zelf door deze eigenschap uit. Hera
koopt Hypnos om door hem een van de
Chariten als vrouw te beloven (Il.14,267
e.v.). Zij verpersoonlijken echter meer dan
schoonheid alleen, maar maken schoonheid
aantrekkelijk, vooral in erotisch opzicht.
Hypnos zegt dan ook, dat hij altijd al naar
het hem door Hera beloofde meisje verlangd
heeft (276). Hesiodus maakt dit aspect van
de Chariten expliciet door de mededeling,
dat het liefdesverlangen hun uit de ogen
druipt (Theog.910). Zij vergroten de beko-
ring, die van de door de goden geschapen

Pandora uitgaat, door haar gouden halsket-
tingen om te hangen (Op. 7 3-4). Hier zien
wij, hoe de werkzaamheid van de Chariten
zich niet tot de erotiek beperkt, maar een
aanrakingspunt heeft met de kunstnijver-
heid. Dit verband komt reeds in de Ilias tot
uiting, waar Charis als echtgenote van
Hephaestus optreedt (18,382): zij verper-
soonlijkt de bekoorlijkheid van zijn kunst-
smeedwerk. Zo wordt van Hera’s oorhangers
gezegd, dat er ‘veel øÀρις van uitstraalde’
(Il.14,183), een formule, die Hesiodus toe-
past op de hoofdband, die Hephaestus voor
Pandora maakt (Theog.583). Ook op dit
punt is Hesiodus meer expliciet dan Home-
rus: hij noemt de jongste der Chariten,
Aglaia (‘glans’, ‘luister’) als vrouw van
Hephaestus (Theog. 945-6), waardoor de
stralende bekoring, die van een kunstvoor-
werp kan uitgaan, een extra accent krijgt.
Bij Hesiodus krijgen de Chariten nog een
andere functie: zij wonen op de Olympus
dicht bij de Muzen (Theog.64). Hiermee
wordt kennelijk bedoeld, dat zij aan zang en
dans de daarbij passende bekoring verlenen.
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21 \Αøï� voc. van \Αøñ, Dorisch voor \Ηøñ, personificatie van de klank van het
lied.

πατρÝ scil. van Asopichus.
κλυτÀν ‘roemrijk’.
æÛρïισα Aeolisch voor æÛρïυσα.

22 ΚλεÞδαµïν de vader van Asopichus.
�δï�σα zie 16 �δï�σα.
υ�Þν proleptisch voor Âτι υ�Þς.
νÛαν te verbinden met øαÝταν.

23 κÞλπïις ‘dal’ (eig. ‘welving’).
παρÀ het wedstrijdterrein lag bij de rivier, die door het dal stroomt.
ΠÝσας Pisa was het gebied rondom Olympia.

24 �στεæÀνωσε ‘hij (Asopichus) liet bekransen’.
�Ûθλων van �εθλïν ‘prijs’ (i.c. een krans) of �εθλïς ‘wedstrijd’. In het eerste ge-

val is de gen. explicatief, in het tweede geval qualitatief.
πτερï�σι een bekranst hoofd ziet er uit als voorzien van vleugels. De vergelijking

is geïnspireerd door het feit, dat de godin Nike gewoonlijk als gevleugeld
werd voorgesteld.

 



Deze gedachte krijgt een meer concrete vorm
in de Homerische hymne op Apollo, waar de
Chariten dansen en de Muzen zingen bij het
citherspel van Apollo (189 e.v.), een voor-
stelling, die wij tevens op de Francois-vaas
vinden.
Op Delos bevond zich een 6e-eeuws cultus-
beeld van Apollo, de Chariten op zijn hand
dragend (Paus. IX 35,3). In dezelfde periode
laat Theognis Muzen en Chariten samen zin-
gen: ‘Alleen wat schoon is, is geliefd’ (15-7).
Sappho roept de Muzen samen met de Chari-
ten aan (103 en 129) en Stesichorus noemt
zijn verzen ‘publicaties der Chariten’ (212).
Een zelfde centrale, maar meer concreet
geformuleerde plaats nemen de Chariten in
het werk van Pindarus in. Hij noemt hen
tweemaal samen .met Aphrodite (Pyth.6,1 en
Pae.6,4), maar heeft daarbij hun aesthetisch
en niet hun erotisch aspect op het oog. Voor
Pindarus betekent øÀρις vooral de bekoring,
die van de poëzie kan uitgaan, en hij be-
schouwt deze als een goddelijke macht. Sa-
men met de Muzen, die als dochters van
Mnemosyne meer de feitelijke inhoud van
het gedicht bepalen, zijn het de Chariten, die
hem inspireren.
De oude traditie, dat zang het publiek dient
te verkwikken ( τÛρπειν ), wordt door Pin-
darus met nadruk voortgezet. Herhaaldelijk
wijst hij er op, dat zijn verzen ‘zoet’, ja
‘honingzoet’ zijn. Wanneer dit effect bereikt
wordt, is dat te danken aan de Chariten. De
dichter vindt het treffende woord met hulp
van de Chariten (Nem.4,7) en noemt zijn
lied zelfs ‘het schitterende product der
Chariten’ (Isthm.8,16). Men moet dergelijke
uitdrukkingen niet als maniëristische meta-
foren beschouwen, want Pindarus gelooft in
de goddelijke aard van de Bekoring en noemt
haar ‘eerbiedwekkende Charis’ (Ol.6.76).
Zelfs temidden van de andere goden zijn de
Chariten ‘eerbiedwekkend’(Ol.14,8).
De bekoring, die de Chariten schenken, be-

hoeft niet altijd van aesthetische aard te zijn.
Het woord øÀρις betekent eigenlijk ‘berei-
ding van vreugde’ (  øαÝρειν ). Deze vreugde
kan opgewekt worden door een gunst of
vriendendienst, door de daarop reagerende
dank, door een liefelijke gestalte, een fraai
bewerkt voorwerp, een loflied, maar ook
door een succes. Zo maken de Chariten de
overwinning in een wedstrijd ‘bekoorlijk’
door de daaraan verbonden huldiging en
roem. Dit aspect is volgens Pindarus zo
essentieel, dat hij de term øÀρις voor ‘over-
winning’ gebruikt (bijv. Ol.8,57). Voorts is
hij van mening, dat roem pas duurzaam en
een overwinning pas volle werkelijkheid
wordt door de verheerlijking in het loflied.
Zo vallen de øÀρις van de overwinning en
die van de poëzie uiteindelijk samen. Dit
komt tot uitdrukking in het feit, dat de
huldiging van de overwinnaar en in het bij-
zonder de uitvoering van het loflied onder
het patronaat van de Chariten staat (Ol.4,9;
14,15-20).
Een uitgezochte gelegenheid tot verheer-
lijking van de Chariten deed zich voor, toen
Pindarus de opdracht ontving om een loflied
te maken voor Asopichus uit Orchomenos,
die bij de Olympische spelen van 488 in de
wedloop voor jongens de overwinning be-
haald had. In Orchomenos bestond een oude
cultus van de Chariten, die daar waarschijn-
lijk als vruchtbaarheidsgodinnen vereerd wer-
den. Pindarus verwaarloost echter dit aspect,
maar neemt de namen van de drie godinnen
over, die Hesiodus hun gegeven had: Agiaia,
Euphrosyne   en   Thalia   (Theog.909;
Ol.14,13-5). Hij stipt hun erotische functie
slechts even aan (v.7 καλÞς) en concentreert
zich op het artistieke element in hun in-
vloedssfeer. Weliswaar stelt hij de luister,
vrolijkheid en feestelijkheid van de huldiging
van Asopichus op de voorgrond, maar de
vermelding van Apollo (v.11) en de epitheta
æιλησÝµïλπε (v. 14) en    �ρασÝµïλπε
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(v. 16) laten doorschemeren, dat het de dich-
ter meer om het succes van zijn eigen com-
positie – de   daarvan   uitgaande  beko-
ring – dan om dat van de overwinning te
doen is. Het is typerend, dat de overwinnaar
pas in v. 17 en min of meer en passant wordt
genoemd en dat de aard van de wedstrijd
niet eens wordt vermeld. Het gedicht is dan
ook meer een hymne aan de Chariten dan
een ode aan de overwinnaar.
Men moet zich voorstellen, dat het lied voor
de tempel van de Chariten door een koor is
uitgevoerd, nadat de bevolking zich met de
overwinnaar in een feestelijke optocht daar-
heen begeven had.
Het gedicht bestaat uit twee strofen, die
metrisch corresponderen (v. l-l 2 en 13-24).
Van een analyse van het metrum is hier
afgezien, daar het de moderne lezer weinig
meer te zeggen heeft.
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VII   ALEXANDRIJNSE GEDICHTEN

Eros in de hellenistische poëzie

D.M. Schenkeveld

1 De opzet van deze bijdrage is een aantal
hellenistische gedichten over Eros in de oor-
spronkelijke tekst met enig commentaar aan
te bieden, en daaraan voorafgaand een over-
zicht van de manier waarop Eros in deze en
vroegere poëzie wordt voorgesteld.1 De keus
van de gedichten is ingegeven door het ver-
langen zo veel mogelijk te bieden; vandaar
korte gedichten.
De teksten zijn afgedrukt naar de volgende
edities: Bucolici graeci, ed. A.S.F. Gow,
OCT 1952; Collectanea Alexandrina, ed.
J.U. Powell, Oxford 1925 en Anthologia
graeca, ed. H. Beckby (4 dln.), München
1965-82.
Enige algemene literatuur: Waser, art. Eros
in Real-Encycl. 6. Bnd (1909), 484-542,
spec. 493-7; Soortgelijke artt. in Oxf.Cl.Dict.
en d.kl.Pauly. Verder de speciale studie van
F. Lasserre, La figure d’Eros dans la poésie
grecque, diss. Lausanne 1946;

2 In de periode van Homerus tot de hel-
lenistische tijd komen we twee opvattingen
over Eros tegen. De eerste (ook in de tijd:
Hesiodus) telt hem met Gaia en Chaos onder
de oergoden die bij de schepping van de
kosmos zijn ontstaan. Van hen kan dan Eros
als de machtigste god gelden die de gehele
natuur vormt en beheerst. In de Orphiek,
maar ook bij anderen, vinden we dit beeld
van de cosmogonische Eros, en het speelt
een rol in de discussies in Plato’s Sympo-
sium. (zie in dit nummer blz. 00 e.v.)
Daarnaast staat de opvatting van de ons meer
bekende Eros als de god van de liefde. Ook
deze bedwingt goden en mensen, maar is
geen oer-principe en slechts de personificatie
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van de liefde als een van de vele emoties.
Dan is hij ook een jonge man of knaap, die
verder mooi en aantrekkelijk is. Zijn macht
is onweerstaanbaar en wanneer hij, snel als
de wind, komt, maakt hij de mensen slap en
weerloos. Al vroeg, bij Anacreon fr.53D,
krijgt hij vleugels, terwijl de attributen van
boog en pijlen voor het eerst door Euripides
(Iphig.Aul. 548) genoemd worden.
Het ambigue karakter van de liefde en van
Eros is een frequent gebruikt motief, en
daarom heet Eros bij Sappho γλυκàπικρïς.
Over de afkomst van Eros bestaat geen een-
stemmigheid; we vinden Erebos, Nyx,
Ouranos, Chaos, Gaia, Zephyrus e.a. als zijn
ouders genoemd. Hoe dichter we de hellenis-
tische periode naderen, hoe vaker echter in
ieder geval Aphrodite zijn moeder is.

3 In de hellenistische poëzie komt de cos-
mogonische Eros nog sporadisch voor. Een
voorbeeld vormen de gedichten van Antago-
ras (I) en Simias (II).
Verder is er echter bijna steeds sprake van de
liefdesgod Eros. Evenals vroeger komt hij
onverwachts, is overmachtig en treedt mee-
dogenloos op. Dit laatste element krijgt in de
nrs. III, V en VI nadruk. Maar langzamer-
hand wordt Eros een liefdesgodje, en is hij
niet langer een knaap maar een klein jonget-
je. Dat jochie snoept honing, huilt om een
bijensteek, loopt weg en speelt met bikkels2,
vgl. nrs. VIII, X, XIII. In de Anacreontea,
die grotendeels uit de keizertijd stammen en
daarom hier niet zijn vertegenwoordigd, is
dit beeld van Eros heel gewoon geworden.
Met de verandering naar een kleine god komt
Eros ook vaker in een bucolische omgeving
te wonen. Daar leert hij herders liefdesliedjes
(nr. XIV) en slaapt tussen de bloemen.
Maar klein of groot, Eros blijft de god van de
liefde, en de dichters blijven klagen over de
gevaren van de liefde, hoe graag ze die ook
beleven.

4 Een aantal malen wijs ik in de commen-
taar op ontleningen aan andere gedichten.
Dit lijkt mij noodzakelijk omdat de hellenis-
tische poëzie beheerst wordt door het verlan-
gen naar variatio en imitatio. Hiermee laat de
auteur blijken dat hij de vroegere poëzie
beheerst en bewijst hij bovendien eer aan
zijn voorgangers. Maar hij wenst geen slaafse
navolging en zal daarom o.m. de situatie
veranderen (b.v. nr. VIII i.v.m. VII) of een
andere afloop introduceren (idem en nr. V
i.v.m. III)3. De hellenistische poëzie heeft
zeker een vernieuwing betekend maar de
traditie bleef sterk.4 In het algemeen dienen
we te bedenken dat in de Oudheid de drang
om iets totaal nieuws te brengen niet groot
was, dit in tegenstelling tot onze tijd.

5 Nederlandse vertalingen van de opgeno-
men gedichten zijn schaars. Voor een aantal
oudere verwijs ik naar het artikel over Cupi-
do in de Nederlandse letterkunde van de
Renaissance. Aan moderne vertalingen heb
ik slechts gevonden die van nr.VIII (Mo-
schus) van J. van IJzeren (zie comm.), terwijl
in Krekels in Olijventuinen (1963) Jan Hanlo
nr. III heeft vertaald.

6 Het bucolisch karakter van een aantal
gedichten brengt met zich mee dat ze in een
soort van Dorisch zijn geschreven, dit in na-
volging van de schepper v;m de bucolische
poëzie, Theocritus. Het gaat om de gedich-
ten VIII, X - XIV; ook II is Dorisch. De
belangrijkste kenmerken zijn: vaak � voor η;
– σδ – voor – ú –; uitgang – ως = – ïυς
(πÞθως); verder – ïντι = –  ïυσι
( æεàγïντι , indic. praes.); – ïισα = – ïυσα
(part.fem.); vaak geen augment; fut.op – Ûω
(�ê�); contractie – ευ – = – ïυ –
(καλε�µαι); �ντÝ = ε�σÝ ; τà = σà ;α�τ� =
α�τï� ; πïτÝ = πρÞς.
Tenzij anders aangegeven is de maat die van
de dactylische hexameter of pentameter.
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NOTEN

1 Deze bijdrage komt in de plaats van de aange-
kondigde over het Adonislied in Theocritus’
Idylle 15. In overleg met de redactie is deze
wijziging aangebracht.

2 Met bikkels spelen deden ook oudere jongens;
bij Anacreon al een bikkelende Eros. In Apollo-
nius Rhodius, Argonaut. 3, 114 vv. bikkelt Eros
met Ganymedes- en wint hij natuurlijk.

3 Goed hierover W. Ludwig, Die Kunst der Varia-
tion im hellenistischen Liedesepigramm, in
L’Epigramme grecque (Entret.sur l’antiq.class.
14, Vandoeuvres 1967). Zie ook het artikel van
Claes, genoemd bij nr. VIII.

4 Over hellenistische poëzie in het algemeen zie
G. J. de Vries, Hellenistische poëzie, Lampas 2
(1969), 2-18.

1  HYMNE AAN EROS

Antagoras van Rhodus (ong. 275 v. Chr.) was bevriend met leiders van de Academie. In deze .
hymne combineert hij hun discussies over Eros’ genealogie met die over de twee aspecten van
de liefde en met het door hem geïntroduceerde dubbele uiterlijk van Eros. Tekst: Coll. Alex.
p. 120 (uit Diog. Laert. 4, 26).

1 \Εν δïÝFÜ in twijfel
Â = Âτι
τïι versterkt Â
�µæιâÞητïν omstreden (gevormd o.g.v. alex. opvatting dat hom. âÞη ‘gevecht’ kan

betekenen. Deze eerste regel is vaak met variaties nagevolgd (Call.,
Theocr.).

2 �Ερïς nevenvorm van �Ερως. De eerste opvatting is die van Acusilaos (5e
eeuw). Erebos is de Onderwereld.

3 τ�ν = �κεÝνων
4 γεÝνατï ook bij �Ερεâïς nemen

�π\ (anastrophe)
5-6 Eros is zoon van Aphrodite bij Simonides, van Gaia bij Sappho en van

de Winden bij Alcaeus.
6 �λÀλησαι het weinig voorkomende w.w. (‘zwerven’) en de vooropplaatsing van

κακÀ doen denken aan Hesiodus’ Erga 100: �λλα δb µυρÝα λυγρa κατ\
�νθρñπïυς �λÀληται.

7 �δ\ �σθλÀ komt enigszins als een verrassing, maar het motief van de twee aspecten
was bekend

τÞ daarom
δÝæυιïν twee-vormig (in deze betekenis hapax). De gedachte is nieuw: Antag. be-

waart hel opvallendste voor het laatst.
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2  EROS’ VLEUGELS

Simias van Rhodus (ong. 300) heeft verschillende technopaignia1 gemaakt, d.i. gedichten in
een bepaalde figuur geschreven. Dit gedicht heeft de vorm van de vleugels van Eros. Daar-
door bereikt Simias dat de lezer tegelijk aan de liefdesgod denkt, ook al gaat het gedicht over
de cosmogonische Eros.
Maat: choriamben (– ˘ ˘ –) en bacchius (˘ – –) of amphibrachys (˘ – ˘).
Tekst: Buc. gr. p. 172 (ook Anthol. Pal. 15, 24).

1 Het beeld van Eros spreekt.
âαθàστερνïν met diepe boezem
\ΑκµïνÝδαν Ouranos, zoon van Akmon
�λλυδις �δρÀσαντα de ‘verplaatsing naar elders’ van Ouranos is verder onbekend; misschien

is bedoeld dat Eros aan Ouranos (en anderen) de macht heeft ontnomen
vgl.vs. 11-12.

2 ε� dat, omdat
âÛâριθα zwaar maken
δÀσκια donker (proleptisch)
λÀøνÿα baard
τÞσïς �ν met de lengte die ik heb. Een beeld van Eros met baard zou op Paros ge-

staan hebben. (Zie hierover in dit nummer Dr. J. H. Croon, blz. 26)
3 τ�µïς toen (in de oertijd)

\ΑνÀγκα de Noodzaak, het lot als oergodin
�κραιν (ε)                   heersen

4 τ�ς = α�τ�ς;                  te nemen bij æραδα�σι (beslissingen).
5-6 πÀντα ....�ρπετÀ (dieren en mensen) t.o. πÀνθ\ .... α�θρας (vogels en goden)
7 Kind van Chaos is Eros b.v. bij Hesiodus
8 ï�τι γε zeker niet

1 Vgl. art. Technopaignia van A. G. Verdenius in Hermeneus 42 (1970-1), 323-30.
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10 �κρανα ingressief
âιÿα dit zou het geval zijn, als ik zoon van Ares was
πραϋνÞÿω zachtmoedig

12 �κνïσæισÀµαν zich toeeigenen
�γàγιïν oer(oud)
�κρινïν ... θÛµιστας de beslissingen vaststellen (als heerser).

3  VRAAG AAN DE EROTEN

Asclepiades van Samos (ong. 285) was een leermeester van Theocritus. Hij was een van de
grote vernieuwers van het epigram. Tekst: AP 12, 46.

1 ï�κ ... ï�δ\ niet eens
καÝ en toch
κïπι� moe zijn

2 �Ωρωτες = t �Ερωτες
τÝ waartoe?

3 γÀρ (ik vraag dit), want
τι πÀθω overkomen (eufem. voor sterven)

4 �ς τe πÀρïς net zoals vroeger
πα²êεσθε fut. van παÝúω
�æρïνες gevoelloos. Er verandert niets voor de Eroten, of ze hem nu verzengen of

niet.

4   EEN RIVAAL VAN EROS

Ook van Asclepiades. Tekst: AP 12, 75.

1 πρïσÛκειτï vastzitten; een soortgelijk ww. bij het volgende aanvullen
2 �γρÀæη ingeschreven staan (in het bevolkingsregister) als kind van.
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5  OPROEP TOT DE EROTEN

Posidippus van Pella (ong. 270) varieert hier tekst III (en AP 12,166 van Asclepiades). Tekst:
AP 12,45.

1 ΝαÝ, ναÝ vooruit maar
σκïπÞς doelwit
εxς in mijn eentje

2 æεÝσησθε sparen
�æρïνες dom (uitgelegd door het volgende)

4 �ïδÞκης pijlkoker. De nadruk valt op µεγÀλης: een heleboel pijlen zijn nodig om
de dichter er onder te krijgen.

6  HAAT TEGEN EROS

Alceus van Messene (ong. 200). Tekst: AP 5, 10.
1 âαρàς drukkend
2 �ïâïλε� pijlen afschieten
3 τÝ πλÛïν wat heeft hij eraan?

σεµνÞν prachtig
δFηñσας door mij te doden
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7   DE GEDUCHTE EROS

Meleager van Gadara (ong. 100), auteur van vele epigrammen.1 Vgl. gedicht XII van Bion.
Tekst: AP 5, 176.

1 δεινÞς geducht
2 ï�µñúων zuchten

πïλλÀκι = πïλλÀκις
3 � πα�ς Eros

πυκνÀ steeds weer
κακισθεÝς uitschelden

4 ³δεται c. part.: het fijn vinden te
λïÝδïρα schimpwoorden
τρÛæεται hij groeit erin

5-6 Toespeling op Aphrodite’s geboorte uit het schuim van de zee
pρα = �ρα (eigenlijk)

6 �ê �γρï� te nemen bij τÛτïκας
π�ρ Eros als ‘vuur’ komt bij Meleag. vaak voor.

8  DE WEGGELOPEN EROS

Moschus van Syracuse (ong. 150) laat hier Aphrodite als omroepster van een weggelopen
slaaf, i.c. Eros, optreden. Ook in echte signalementen uit de Oudheid staan beschrijving van
de slaaf, beloning e.d. vermeld.2 Tegelijk beschrijft Meleager symptomen van de liefde.
Tekst: Buc. gr. p. 132 (ook AP 9, 440).

1 Zie P. Claes, Meleager lezen in Hermeneus 41 (1969-70), 289-99.
2 Zie J. D. Meerwaldt, Hermeneus 31 (1959-60), 41-6 met een vertaling van een echte oproep.
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1 µακρeν �âñστρει luid roepen om
2 τριÞδïισι kruispunten
3 δραπετÝδας weggelopen slaaf

� µανàσας de aangever
4 æÝληµα zoen
5 ï� γυµνÞν . . .                  het blijft niet bij de zoen

t êÛνε de vanger is nog onbekend, daarom dit woord
6 πα�ς kind én slaaf

περÝσαµïς opvallend
π�σι (bij getallen): de volle
µÀθïις potent, zonder �x
νιν = α�τÞν

8 δρÝµυλα scherp
λÀληµα woorden. Het contrast tussen Eros’ woorden en zijn innerlijk krijgt grote

nadruk (8-11)
10 øïλÀ gal

�νÀµερïς hard
�περïπευτÀς bedrieger

11 âρÛæïς baby
�γρια wreed

12 κÀρανïν hoofd
�ταµÞν brutaal
µÛτωπïν gezicht

13 µÝκκυλα klein
øερàδρια handjes
τÜνÿω = �κεινÿω

14 Hades en Persephone zijn ook verliefd geworden
15 πεπàκασται is omhuld (men ziet niet wat hij denkt)

�æÝπταται vliegen
�λλïν �π\ �λλÿω van de een naar de ander

17 σπλÀγøνïις het binnenste (als plaats der emoties)
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18 âαιÞν klein                              23 λαµπÀς fakkel
�πÛρ op                                     �ναÝθει aansteken
âÛλεµνων pijl                            25 πλανÀσFη misleiden

19 τυτθÞν klein                            26 æιλ�σαι zoenen
21 τïdς = ïxς 27 æÀρµακïν gif

κ�µε b.v. m het geval van Adonis,      28 øαρÝúïµαι graag geven
Anchises, Ares                   29 âÛâαπται dopen

22 δαýς fakkel                                 θÝγFης aanraken

Vertaling: J. van IJzeren, Hermeneus 31 (1959-60), 16.

9   EROS WEGGELOPEN

Meleager varieert hier het voorgaande gedicht. De ik-persoon roept zelf om Eros en vindt
hem terug ... in de ogen van zijn geliefde. Tekst: AP 5, 177.
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1 �ρτι zojuist
2 �ρθρινÞς vanochtend vroeg
3 �εÝλαλïς altijd pratend

�θαµâÜς onverschrokken
4 σιµÀ met platte neus (σιµ. γελ. gold voor teken van brutaliteit)
5-6 Meleag. wijzigt het bekende motief van de onzekerheid over Eros’ af-

komst door te zeggen dat de mogelijke vaders (bij elkaar de gehele kos-
mos) hem niet als hun zoon erkennen:πατρeς τÝνïς˜ (sc. �στι)
afh. van æρÀúειν, maar na πατρeς δ\ aarzelt de omroeper even om dan
te vervolgen (�τι) met ï�κÛτι

7 λÝνα net
9 æωλεÞν holletje
10 τïêïτᾰ (!)

10  EROS TE KOOP

We kunnen dit gedicht van Meleager als een vervolg op het voorgaande beschouwen: de
slaaf is teruggehaald en wordt nu verkocht. Tekst: AP 5, 178.

1 καÝ ook al                            4 κνÝúει krassen
2 τÝ δÛ µïι wat heb ik eraan?                     µεταêà er tussen door

τe θρασà de rakker                        5 λïιπÞν bovendien
3 σιµÞν zie aant. op gedicht 9-4               �τρεπτïν onveranderlijk

�πÞπτερïν met vleugeltjes                     6 τιθασÞν handelbaar (vgl. gedicht 8-21)

7 τÛρας monster
πÀντα = πÀντως
πεπρÀσεται verkopen (fut. pass.). Dit ww. vaak bij verkoop naar het buitenland ge-

bruikt. Vgl. �πÞπλïïς �µπïρïς (handelaar) in vs. 7-8
8 πρïσÝτω n.l. bij de verhoging waarop de koopwaar staat
9 καÝτïι de verkoper kan niet tegen de tranen van Eros op; vgl. 8-25

λÝσσεται smeken
10 σàντρïæïς wonend bij

zδε hier
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11  DE HONINGDIEF

Dit gedicht wordt ten onrechte aan Theocritus toegeschreven; het is van latere tijd. Tekst:
Buc. gr. p. 75.

1 κακÀ = κακÜ
κÛντασε steken

2 σÝµâλων bijenkorf
συλεàµενïν (συλÀω)           stelen

3 �πÛνυêεν prikken (deze bij steekt dus meer dan eens!)
øερ\ �æàση blies op zijn hand (om de pijn te verminderen)

4 �πÀταêε stampen
5 �δàναν wond
6 �ντÝ h.l. �στÝ

καÝ en toch
�λÝκα h.l. τηλÝκα (zo groot)

7 ø� = καd �
8 �εις = εr

τÀ de (beruchte)

N.B. Hetzelfde thema m Anacreontea nr. 35.

12  VRAAG AAN APHRODITE

Van Bion (periode onbekend; misschien eind eerste eeuw v. Chr.) zijn ons eenaantal korte
erotica overgeleverd; daarnaast een langere ‘klacht over Adonis’, die enigszins aansluit bij
het lied over Adonis in Theocritus Idylle 15, 100 w. Tekst: Buc. gr. p. 164 (Bion 14).

124



1 ±µερε zacht (moedig). Dit epitheton gebruikt in contrast met øαλÛπτεις (ver-
toornd zijn) (vs. 2) en �γριïν (wreed) (vs. 5)

2 τÝπτε waarom toch
3 τυτθÞν te weinig

τεÝν = σïÝ
4 κακÞν als ramp
5 �στïργïν liefdeloos

νÞïν acc. relat, voor de gedachte, vgl. gedicht 8-8vv.
6 qµεν = εrναι

�πασας meegeven
7 �λàêαι vermijden

13  EROS EN DE DICHTER

In dit en het volgende gedicht laat Bion zien dat een bucolisch dichterherder onvermijdelijk
liefdespoëzie schrijft. Tekst: Buc. gr. p. 162 (Bion 9).

2 �κ πïδÞς van nabij
κ�ν = καd �Àν
�ρα onverhoopt
�νÛραστïν zonder liefde

4 τ�νïν = α�τÞν
5 δïνεàµενïς opjagen

µελÝσδFη zingen (dichten)
6 �πειγÞµεναι haastig
7 De volgende regels brengen het bewijs voor de voorafgaande algemene

uitspraak
�πλετï = �στÝ

8 �λλïν ook bij �θαν. τινÀ
9 âαµâαÝνει stamelen
10 ΛυκÝδαν In bucolische poëzie komt deze herdersnaam vaak voor, b.v. in de be-

roemde Idylle 7 van Theocritus
11 τÞκα = τÞτε

διa ... α�δÀ homerisch
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14  EROS EN DE DICHTER

Tekst: Buc. gr. p. 162 (Bion 10).

1 µεγÀλα bekend epitheton van goden; maar de machtige Aphrodite heeft de hulp
van de herder nodig!

�πνÞωντι slapen
2 νηπÝαøïν klein
3 �ς øθÞνα νευστÀúïντα het hoofd laten hangen

�æρασε µ�θïν spreken (homer.)
4 âï�τα herder
5   Ïς = ïÅτως

âïυκïλÝασδïν herderspoezie (kunnen) zingen
6 νÜπιïς in mijn onnozelheid

δÝδασκïν de conatu, i.t.t. de aoristi in vs. 13
7 πλαγÝαυλïς dwarsfluit (niet de Pansfluit)
8 øÛλυν lier (v.h. schild van de schildpad gemaakt)
9 �ê- grondig

�µπÀúετï zich storen aan
10 �ρωτàλα liefdesliedjes
11 �κλαθÞµαν helemaal vergeten

Âσων = πÀντων, Âσα.
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APHRODITE

Hoe uit de diepte van de zeeën opgeperst
je bent, Aphrodite Urania, hoe bij die baring
de brede vroedvrouwen in dunne chitons
je bijstonden, hoe je gelaat nog nat
en ingekeerd het eerste licht ontving,
dat alles heeft mijn vriend Anchises
in smijdig marmer van het eiland Paros
kunstig gebeiteld. En mijn makker Makron
schilderde op een schotel hoe je
met Hera en Athene toeschrijdt op
tronende Paris; maar Makron, ik ken hem,
omringde je door beeldschone erofen,
vier niet onschuldige gevleugelde efeben.
Op Kypros heb ik mij ontscheept, en op Kythera
om je te dienen; liefde, zee en hemel
zijn toch je rijk, niet waar, en ook de aarde
als bij je lichte tred het kruid ontspringt.
Vaak, op een zwaan, zag ik je stijgen,
Aphrodite Urania; een edele eros
fluisterde mij dan verheven verzen in.
Vaker, op een bok, zie ik je rijden,
o Epitragia; smeek ik om je eroten,
liefst alle vier gelijk, die mij bedelven
onder een tent van vleugels en genot.

HANS WARREN
uit: ‘De Olympos’, 1973
uitgave Erven Thomas Rap
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VIII   LUCRETIUS   

De Rerum Natura I 1-49

De tekst is genomen uit de Oxford-editie van C. Bailey. De verzen 44-49, dikwijls beschouwd als een latere,
niet van Lucretius stammende toevoeging, komen ook voor in BK. II 646-651.

Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas,
alma Venus, caeli subter labentia signa
quae mare navigerum, quae terras trugiferentis
concelebras, per te quoniam genus omne animantum

5 concipitur visitque exortum lumina solis:
te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli
adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus
summittit flores, tibi rident aequora ponti
placatumque nitet diffuso lumine caelum.

10 nam simul ac species patefactast verna diei
et reserata viget genitabilis aura favoni,
aeriae primum volucres te, diva, tuumque
significant initum perculsae corda tua vi.
inde ferae pecudes persultant pabula laeta

15 et rapidos tranant amnis: ita capta lepore
te sequitur cupide quo quamque inducere pergis.
denique per maria ac montis fluviosque rapaces
frondiferasque domos avium campósque virentis
omnibus incutiens blandum per pectora amorem

20 efficis ut cupide generatim saecia propagent.
quae quoniam rerum naturam sola gubemas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam,
te sociam studeo scribendis versibus esse

25 quos ego de rerum natura pangere conor
Memmiadae nostro, quem tu, dea, tempore in omni
omnibus ornatum voluisti excellere rebus.
quo magis aeternum da dictis, diva, leporem.
effice ut interea fera moenera militiai

30 per maria ac terras omnis sopita quiescant.
nam tu sola potes tranquilla pace iuvare
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mortalis, quoniam belli fera moenera Mavors
armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se
reicit aeterno devictus vulnere amoris,

35 atque ita suspiciens tereti cervice reposta
pascit amore avidos inhians in te, dea, visus,
eque tuo pendet resupini spiritus ore.
hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto
circumfusa super, suavis ex ore loquelas

40 funde petens placidam Romanis, incluta, pacem.
nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo
possumus aequo animo nec Memmi clara propago
talibus in rebus communi desse saluti.
omnis enim per se divum natura necessest

45 immortali aevo summa cum pace fruatur
semota ab nostris rebus seiunctaque longe.
nam privata dolore omni, privata periclis,
ipsa suis pollens opibus, nu indiga nostri,
nec bene promeritis capitur neque tangitur ira.

Vertaling van De Rerum Natura I 1-44 door Ida G.M. Gerhardt

De tekst is overgenomen uit: Lucretius, De Natuur en haar Vormen, Boek I en V; van Loghum Slaterus’
Uitg.mij, 1946.

1 Stammoeder der Aeneaden, van menschen en goden de weelde,
milde Venus, die onder des hemels kringende sterren
zeeën, wiegend de schepen, en landen, dragend de oogsten,
rijk vervult, daar door U al wat de levenskiem inhoudt

5 wordt ontvangen, geboren en opzien mag naar het zonlicht:
U, godin, U ontvluchten de buien, de wolken des hemels,
U en Uw intocht – tot U tilt de aarde, rijk aan schakeering,
lieflijke bloemen omhoog, – tot U lacht de zee in verstildheid;
kalm en uitgevierd praalt in stralende klaarte de hemel.

10 Want zodra breekt weer open het lentelijk uitzien der dagen
en voelt vrij weer zyn kracht de vruchtbare wind uit het Westen,
hoog in de lucht gaan het eerst de vogels U en Uw intocht
vieren, godin, doortrild in het kleine hart van vervoering.
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Dan gaan de dieren in ’t wild, op de wei, aan het stoeien in ’t grasland
15 en zwemmen óver den trek van den stroom; door Uw schoonheid betooverd

volgt elk wezen verlangend, waarheen gij lokkende voorgaat.
Alom – in zeeën en bergen en in de drift der rivieren,
in de omlooverde nestjes der vogels, in ’t groenende laagland,
stoot gij allen in ’t hart de onrust van het zoete verlangen

20 en wekt in hen de drift dat de soort zij voort willen planten.
Zoo dan, waar Gij alleen bestuurt de natuur en haar vormen
en niet zonder U iets naar de heerlijke zoomen van ’t daglicht
zich ontvouwt en geen vreugde of lieflijkheid zonder U zijn kan,
zoek ik onder Uw bijstand te wezen bij ’t schrijven der verzen,

25 die ik omtrent de natuur en haar vormen tracht samen te schikken,
Memmius opgedragen, mijn vriend – dien Gij, godin, altijd
met alle gaven gesierd doet zetelen hoog in voornaamheid.
Daarom te meer geef mijn woorden, godin, onvergankelijk glanzen.
Maak dat middelerwijl het wreede bedrijf van den oorlog

30 over zeeën en landen zich neer mag leggen en rusten.
Want Gij alleen vermoogt het door stilte en vrede den menschen
vreugde te brengen, daar immers het ruwe krijgsbedrijf Mavors
– wapenmachtig – hanteert, die dikwijls aan Uwen schoot zijn
toevlucht zoekt, door de pijn van eeuwig verlangen verslagen;

35 zóó ziet hij tot U op; de hals, de sterke, gezonken,
weidende langs Uw gelaat, godin, de honger der oogen, –
weerloos U overgegeven is hij in aad’mende aandacht.
Hem, o godin, gelijk hij daar rust in uw zuiv’re omarming
wil omvatten en zoet mogen zijn van Uw lippen de woorden

40 waarmee gij voor de Romeinen, verhevene, om vrede en rust bidt.
Niet kunnen wij toch dit werk, nu de tijden ons land niet gezind zijn,
maken in rustige aandacht en Memmius’ glorierijk nakroost
kan niet in dagen als deze ’t behoud van ons allen niet achten.*

*     De vertaling van Ida Gerhardt geeft de vss. 44-49 niet weer, daar deze dikwijls hier als onecht worden
beschouwd. Dr. Schrijvers beschouwt ze als echt (zoals hij in zijn proefschrift heeft verdedigd). De
vertaling ervan luidt bij Dr; A. Rutgers van der Loeft:

Want ieder godlijk wezen moet in eeuwigheid
gemeten van den hoogsten vrede, ver van ons
verwijderd en van alwat ons ter harte gaat:

van elke smart bevrijd, van elk gevaar verlost,
volmachtig uit zichzelf en niet om ons bekreund.
blijft ’t onverschillig voor verdiensten, wars van

toorn.
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VENUS’ VERVULLING

Over de Venushymne van Lucretius I 1-49

P.H. Schrijvers

– ‘De munten van het geslacht der Memmii
dragen afbeeldingen van Venus gekroond
door Cupido; de mededeling over de on-
gunstige tijden van het vaderland (v. 41)
verwijst vermoedelijk naar de jaren 59-58
v. Chr. en Memmius’ praetuur’.

– ‘Het feit dat Lucretius in zijn beschrijving
van het liefdesspel in de wereld (v. 10-20)
alleen dieren noemt en geen mensen,
duidt op een verdringing van de sexuali-
teit bij de dichter; de houding van Mars,
achteroverliggend op Venus’ schoot als
het kindeke van de Madonna, wijst op
neurotische regressieverschijnselen (infan-
tilisme)’.

– ‘Venus-voluptas (v. 1) is het epicurei’sche
levensdoel; pax (v. 40) is de onverstoor-
bare rust (ataraxie) van het epicurei’sch
ideaal; Venus en Mars zijn de kosmische
principes Liefde en Strijd, die beurtelings
het ontstaan en vergaan der dingen bewer-
ken’.

Drie zeer verschillende reacties van lezers, in
commentaren, boeken of artikelen over
Lucretius vastgelegd: een historische, een
psycho-analytische en een filosofische. De
historische reactie is typerend voor de
19e-eeuwse Altertumswissenschaft, waarbij
een brok antieke literatuur vaak ‘in den
brede’ wordt behandeld en de historische
situatie van het werk omstandig uit de doe-
ken wordt gedaan. Binnen een dergelijke
benadering was ook vaak de biografische be-
langstelling naar de persoon van de dichter
zeer sterk. Deze is onder meer het gevolg van
de uit de tijd der Romantiek stammende
tendens de taal en in meer specifieke zin het

literaire werk te zien als uitdrukking van een
persoonlijkheid.
Nu is het zeer begrijpelijk dat in de 30- en
40er jaren van deze eeuw de biografische
belangstelling weer zijn kop op steekt, maar
dan verhuld in de terminologie van de
psycho-analyse. Allereerst bezitten wij enige
intrigerende mededelingen over Lucretius’
waanzin en zelfmoord en bovendien staan
wij voor de paradoxale situatie dat de epi-
curei’sche leer, die officieel tegen de poëzie
gekant lijkt te zijn, door Lucretius in verzen
wordt bezongen. Trouwens de bede tot Ve-
nus zelf wordt afgesloten door een epi-
curei’sch leerstuk, waarin n.b. staat dat de
goden zich niet om de mensen bekreunen (v.
44-49). Duiden deze feiten niet op een ge-
spleten persoonlijkheid, op een neuroticus,
op sexuele verdringing etc. etc.? Tegen deze
visie op de dichter, in voortdurend conflict
levend met de epicureër in hem, kwam de
filosofische lezer in het geweer, die overal
filosofische inhouden ook en juist in de bij
uitstek poëtische gedeelten van het leerdicht
De rerum natura trachtte te onderkennen.
Goed, pax in vers 40 lijkt gezien de context
meer te slaan op vrede, niet-oorlog –, in
politiek-sociale zin; van de afwisseling van
kosmische krachten lijkt ook weinig sprake.
Maar ja, dat zal de filosofische lezer een zorg
zijn, altijd tevreden als hij een brokje koste-
lijke poëzie tot een wijsgerige gemeenplaats
weet te reduceren. Hoe heterogeen deze drie
leesreacties ook zijn, toch hebben zij één
aspect gemeen: zij brengen allereerst het ge-
dicht in relatie met iets wat buiten en rond
de tekst zelf ligt, de tijdsomstandigheden, de
historische persoonlijkheid, filosofische leer-
stelsels. Laten wij dan als reactie op die
reacties eens beginnen met de tekst zelf, met
de woorden in actie, en de hymne grondig
lezen. Want hoe dan ook, in den beginne is
het woord. Dan blijkt vanzelf in hoeverre de
historische opmerkingen relevant of overbo-
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dig zijn, de psycho-analytische duidingen
meer zijn dan een modeverschijnsel en of de
filosofische diepzinnigheden ook bij niet-op-
pervlakkige lezing stand houden. Dus, terug
naar de tekst, lezer!

De Venushymne bestaat duidelijk uit 2 de-
len: vv. 1-28 en 29-49. Het eerste deel is
progressief van compositie. Daarmee bedoel
ik dat de verzen 1-23 de eigenlijke bede (24,
25, 28) voorbereiden. Het tweede deel is
retrospectief want de 2de bede (29-30)
wordt direct geformuleerd en daarna gemoti-
veerd (nam 31, nam 41, enim 44). Het eerste
voorbereidende deel 1-23 omvat een opsom-
ming van de kwaliteiten en activiteiten van
Venus. Een dergelijke opsomming is overeen-
komstig de literaire spelregels van de antieke
hymne en wordt aretalogia genoemd. Trou-
wens, ook het voortdurend aanroepen van de
godin (te...te...te, v. 5) geeft aan de tekst een
duidelijk herkenbaar hymnisch karakter. Een
dergelijke aretalogia heeft als functie de bede
te motiveren en klemmend te maken. Wan-
neer bv. in het begin van de Aenei’s Hera zich
tot Aeolus richt met het verzoek een storm
tegen Aeneas te verwekken, roept zij eerst
Aeolus omstandig aan als vorst der winden
om daarmee indirect de te formuleren bede
kracht bij te zetten. Nu doet zich bij de
lectuur van de Venushymne het probleem
voor dat de allereerste aanroep Aeneadum
genetrix, hominum divumque voluptas (v. 1)
geen duidelijke functie lijkt te bezitten ten
aanzien van de eerste bede, nl. het verzoek
om bijstand bij het schrijven der verzen. De
vraag, die ik voorlopig even laat liggen, is of
deze eerste aanroep wellicht het tweede deel
van de hymne voorbereidt.
Bij het volgen van de woorden in actie lijkt
het wenselijk stil te blijven staan bij de werk-
woordsvorm concelebras (v. 4). Syntactisch
bezien neemt dit werkwoord een centrale
plaats in, want het wordt in het vervolg

uitgelegd door quoniam (v. 4) en nam (v. 10)
en het is bovendien extra gemarkeerd door
zijn plaats in het vers en het enjambement
tussen de regels 3 en 4. Wanneer de aandacht
van de lezer niet wordt weggeleid van de
tekst naar historische, filosofische en andere
centrifugale verbanden maar op de woorden
gericht blijft, dan toont zich het gedicht als
een aesthetisch voorwerp waarbinnen woord-
betekenissen elkaar beïnvloeden en tot leven
brengen. Vooral in poëtische teksten gaat
het niet alleen om het schrijven en lezen van
een gebeurtenis maar ook en vooral om de
gebeurtenis van het schrijven en lezen. Door
middel van het woordenboek gaan wij na
welke betekenisaspecten het werkwoord
concelebrare bevat en vervolgens of deze as-
pecten tot leven komen binnen de tekst.
Concelebrare betekent in letterlijke zin ‘vul-
len, bevolken’; in meer overdrachtelijke zin
‘vervullen’ en wordt dan meermalen gebruikt
in verbinding met laetus/laetitia (blij, blijd-
schap); verder kan het ook betekenen ‘bijwo-
nen, vieren’ (vaak met als object een schouw-
spel, religieuze plechtigheid of feest-spec-
taculum, ludus, sacrum, festum) en ‘verheer-
lijken’. Nu kunnen wij opmerken dat in de
verzen 4-23 al deze betekenisaspecten van
concelebrare in meer of minder mate mee-
resoneren: Venus bevolkt de wereld (4-5,
19-23), vervult en verheerlijkt de wereld (vgl.
ook het voorkomen van laetus in de verzen
15 en 23 in de onvertaalbare dubbelzinnig-
heid van ‘vruchtbaar, heerlijk, vreugdevol’);
de wereld wordt tot ludus (15), festum
(6-9), spectaculum (10) en sacrum (epipha-
nie van Venus, v. 12).
Zo draagt de meerduidigheid van het werk-
woord concelebrare er toe bij dat al de ver-
schillende elementen van de beschrijving tot
één geheel worden.
In dit eerste deel van de hymne benadrukt
de dichter meermalen de kosmische dimen-
sies van Venus’ invloed. De 3 traditionele
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domeinen van de kosmos, hemel, zee, aarde,
worden genoemd in de verzen 2-4, 6-9 en
17-18, en de bewoners van deze domeinen in
de verzen 10-20: vogels, landdieren en, ge-
zien de verzen 3-4 en 17, de vissen. De
beschrijving is zeer beeldend en gedetail-
leerd. De lezer wordt als het ware tot oogge-
tuige gemaakt van het lente-spektakel, waar-
van hij als staande voor één groot tableau de
verschillende beschreven handelingen gelijk-
tijdig beleeft. De tekst plaatst de lezer op
een hoge uitkijkpost vanwaaruit hij het kos-
misch liefdesgebeuren schouwt. Zoals ik in
de aanvang van dit artikel heb gezegd, signa-
leren de psycho-analytische lezers dat Lucre-
tius Je menselijke erotiek onvermeld laat in
de hymne, en vormen op grond van dit feit
de diagnose van een neurotische verdringing
bij de dichter. Een dergelijke conclusie is
weliswaar niet bewijsbaar onjuist maar in
ieder geval zeer eenzijdig en minder waar-
schijnlijk om literaire en literair-historische
redenen. Allereerst is de kosmische dimensie
van Venus’ invloed zeer duidelijk als gegeven
in de tekst aanwezig en voor de antieke
dichter Lucretius was de eroti te land, ter
zee en in de lucht wellicht beter te suggere-
ren door het liefdesspel van dieren dan van
mensen. Voorts kan men opmerken dat het
dichter Lucretius was de erotiek te land, ter
zee en in de lucht wellicht beter te suggere-
ren door het liefdesspel van dieren dan van
zo veel mogelijk argumenten aan het dieren-
leven te ontlenen omdat dieren (evenals kin-
deren) bij uitstek de spiegel van de natuur
vormen. Een derde reden kan liggen in de
omstandigheid dat aan het slot van boek IV
van De rerum natura de moralist Lucretius
zich zeer fel keert tegen de menselijke ero-
tiek en dat hij moeilijk in boek I kan ver-
heerlijken wat hij in boek IV kraakt. Dit
laatste argument van mij is natuurlijk ietwat
dubieus en gevaarlijk, omdat de psycho-
analyticus uiteraard dit slot van boek IV

gebruikt voor zijn hypothese. Zo gaat de
discussie verder.
Het lente-tableau (10-20) wordt omraamd
door de 2 quoniam-zinnen (4, 21) en in de
2de quoniam-zin wordt de overgang naar de
eigenlijke formulering van de bede gemaakt:
omdat Venus de natuur bestiert en zonder
haar niets ontstaat en niets vreugdevol en
lieflijk wordt, daarom wordt haar bijstand
gevraagd bij het scheppen van een dichtwerk
over de natuur en wordt zij gevraagd een
onvergankelijke schoonheid aan het dicht-
werk te verlenen. De nadrukkelijke herhaling
rerum naturam (21) – de rerum natura (25)
onderstreept de logische samenhang en het
klemmende karakter van het verzoek.
Deze eerste bede impliceert een tweede; als
Venus wil dat Lucretius schrijft en dat Mem-
mius leest, dan moet zij ook en allereerst
zorgen ‘dat het wrede bedrijf van de oorlog
zich neer mag leggen en rusten’ (29-30). Hei
is karakteristiek voor de unieke verbinding
van poëzie en logica bij Lucretius dat dit
verzoek 3 motiveringen krijgt (nam 31, nam
41, enim 44). De werken van de krijg wor-
den als wilde dieren voorgesteld (vgl. het
gebruik van fera-’wild’ 29, 32 en de personi-
ficatie bewerkt door sopita quiescant 30) en
deze dieren worden door de krijgsgod Mars
gemend (regit 33). Welnu een ieder kent de
lippendienst die Mars en Venus verrichten,
en dus vandaar mam tu sola potes... (31-40).
Venus kan niet de vrede geven maar is bij
uistek degene die de vrede aan Mars kan
vragen (40). In de verzen 41-43 wordt gemo-
tiveerd waarom zij om vrede moet vragen.
Het woord pacem (40) krijgt door zijn plaats
in vers en zin en door de pauze, die liet
tussengeschoven incluta bewerkt, zeer veel
nadruk. Schrijven en lezen is in oorlogstijd
onmogelijk. Hierbij zij opgemerkt dat de
aanroep ‘stammoeder der Aeneaden’ (v. 1)
een duidelijke voorbereidende functie lijkt te
bezitten t.a.v. deze tweede bede petens Ro-
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mams pacem. Als stammoeder kan zij dat
toch niet weigeren.
En nu de derde motivering omnis enim
per se divum natura..... (44-49). Deze ver-
zen zijn door vele commentatoren, als-
mede ook door de vertaalster, als on-
echt beschouwd op deze plaats. Men achtte het
onmogelijk dat de bede tot Venus gevolgd
werd door het Epicurei’sche leerstuk over de
onverstoorbaarheid der goden, en men heeft
aangenomen dat deze verzen, die ook in
boek II voorkomen, hier verdwaald zijn.
Toch zou ik er voor willen pleiten de verzen
44-49 in de tekst te handhaven, niet alleen
omdat Lucretius meer dan eens een mytho-
logisch-literaire uitweiding aan het slot con-
fronteert met de ware Epicureische leer,
maar ook en vooral omdat de inhoudelijke
verbindingen met de verzen 1-43 aanwezig
/ijii. Wij hebben gezien dat Venus t.a.v. de
tweede bede reeds tweemaal klem gezet is.
De enige tegenwerping die zij nog zou kun-
nen maken, is naar aanleiding van het eerste
element hunc tu (38): ‘Waarom, my dear
Lucretius, waarom moet ik om vrede vragen,
waarom vraag je het niet zelf aan Mars? En
hier gebruikt de dichter op elegant-ingeni-
euze wijze het Epicurei’sche leerstuk om
Venus tot capituleren te brengen: ‘Vrouwe,
gij moet het vragen, ik kan het niet: omnis
enim perse divum natura..... semota ab nostris
rebus....’. Een antwoord van onweerstaanbare
doortraptheid, Venus waardig. De lezer zal
mij nu direct woedend toeroepen: ‘Venus is
zelf toch ook een godin, kan Lucretius zich
dan wel tot haar richten? ‘ Ja, Venus, hoewel
godin zijnde, doorbreekt binnen de literaire
fictie de Epicurei’sche godsopvatting. Zij is
hominum divumque voluptas (v. 1), zij is bij
de mensen  en goden betrokken die haar
gemeenschappelijk bezitten, zodat zij als een
daemon middelares tussen goden en mensen
kan zijn.
Tot slot wil ik nog ingaan op een aantal

rhetorische en filosofische aspecten van de
Venushymne als geheel. Bij een rhetorische
benadering van een dichtwerk staat de ver-
houding dichter (dichtwerk) – lezer cen-
traal. Nu hebben wij bij de Venushymne met
diverse relaties te maken. Binnen de door de
hymne gecreëerde literaire fictie bestaat de
relatie dichter-Venus. In de historische wer-
kelijkheid zijn er ook de relaties Lucretius-
Memmius, de adressaat,   en Lucretius-de
Romeinse lezer in het algemeen. Volgens de
regels van de antieke rhetorica heeft een
openingsstuk onder meer als functie de wel-
willendheid en aandacht van de lezer te win-
nen. Lucretius vangt zijn leerdicht niet aan
met een directe aankondiging dat hij de
Epicurei’sche leer gaat bezingen. Dit voorne-
men blijkt pas expliciet uit de verzen 44 en
volgende. De lezer wordt op een zeer om-
zichtige en gemaskeerde wijze via de Venus-
hymne naar de eigenlijke leerinhoud ge-
troond. In Lucretius’ eigen woorden zou
men deze hymne een voorbeeld kunnen noe-
men van poëtisclie honing oni de rand van de
inhoud gestreken. Nu had de dichter alle
reden de Romeinse lezer niet te bruskeren
omdat de Epicureërs in de Romeinse maat-
schappij een reputatie hadden van a-sociaal
gedrag (‘leef in het verborgene’) en van gerin-
ge literaire begaafdheid en belangstelling.
Doordat de hymne 3 relaties tegelijk aan de
orde stelt: dichter-Venus, dichter-Memmius,
dichter-Romeinse lezer, is het mogelijk dat
bepaalde argumenten, tot Venus gericht om
de bede om schoonheid en vrede kracht bij
te zetten, indirect als een soort terzijde te-
vens dienen om Meinmius en de Romeinse
lezer welwillend te stemmen t.a.v. de dich-
ter. De sympathie van Memmius wordt mijns
inziens nagestreefd door de opdracht in het
algemeen en speciaal door het indirecte com-
pliment in de verzen 26-27. De goedgunstig-
heid van de Romeinse lezer wordt gewonnen
door de verzen 40-43, waarin de dichter
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zichzelf en de adressaat als solidair met de
Romeinse zaak voorstelt. Een historisch pro-
bleem doet zich voor naar aanleiding van de
relatie Lucretius-Memmius. Het is mogelijk
dat Lucretius zijn werk aan deze Gaius Mem-
mius heeft opgedragen, omdat de Romeinse
aristocraat zijn literaire beschermheer was
(zoals hij dat ook van de dichter Catullus is
geweest). Lucretius zou ook een meer speci-
fieke bedoeling kunnen hebben gehad met
het winnen van Memmius’ welwillendheid en
erkentelijkheid. We weten uit een brief van
Cicero dat Memmius in het jaar 52 de Epi-
curei’sche kolonie te Athene hevig kwetste
door zijn plan om te    gaan bouwen op de
(heilige) grond waar de resten van Epicurus’
huis stonden, een plan dat naar gevoelswaar-
de slechts te vergelijken zou zijn met het
voornemen om de geboortegrot te Bethle-
hem neer te halen teneinde er een hotel of
bungalow te plaatsen. De chronologische ge-
gevens over Lucretius’ leven sluiten niet uit
dat de dichter pas in 51 v. Chr. gestorven is.
In dat geval zou de Venushymne een van de
laatst geschreven  stukken zijn, – voor een
inleidingsstuk niet onwaarschijnlijk – , spe-
ciaal bestemd om Memmius van deze ‘faux
pas’ af te houden. Dit alles is evenwel slechts
speculatie van mijn kant. Het is best moge-
lijk dat, zoals algemeen wordt aangenomen,
Lucretius reeds in 54 v. Chr. is gestorven en
dat de opdracht aan Memmius niet besteed is
geweest.
Nu ik enigermate ingegaan ben op de literai-
re aspecten van de tekst, zou ik nogmaals de
vraag naar een eventuele, diepere, filoso-
fische inhoud van de hymne aan de orde
willen stellen. Is er een toespeling op het
Epicureisch levensideaal? of op andere filo-
sofische denkbeelden? Een al te nadrukke-
lijke allegoriserende gelijkschakeling Venus/
voluptas = epicureisch ideaal, pax = ataraxiee
forceert naar mijn mening de inhoudelijke
samenhang van de tekst. Moet Venus, zelf

het ideaal, vragen om het ideaal? Is pax niet
duidelijk vrede in politieke zin? Aan de an-
dere kant wil ik niet uitsluiten dat voluptas
een toespeling op dit ideaal bevat, of, nog
vager, dat het toepasselijk is een leerdicht
over een hedonistische levensleer met een
verheerlijking van Venus-voluptas aan te van-
gen. Ook voor de verzen 6-9 is een zekere
filosofische resonans niet ondenkbaar, om-
dat de beschrijving van Venus’ komst in de
wereld grote parallellen vertoont met de
evocatie van het godenverblijf, dat zelf weer
het ideale Epicureische leven symboliseert:

apparet divum numen sedesque quietae,
quas neque concutiunt venti nec nubila nimbis
aspergunt neque nix acri concreta pruina
cana cadens violat semperque innubilus aether
integit, et large diffuso lumine ridet.
(III 18-22)

Der goden majesteit verschijnt, hun oord
Van rust, dat ongeschokt van winden
En ongeschonden van den nederval
Der dwarrelende sneeuw en door geen regen
Gedrenkt is, in een eeuwig klaren aether
Lacht het van licht, dat rondom stralende is.
(vert. J.H. Leopold)

Lezen is een terugkoppelingsproces. Het is
zeer wel denkbaar dat de lezer van III 18-22
de verzen I 6-9 vervolgens herinterpreteert
en Epicureische ‘overtones’ gaat beluisteren.
Ter ondersteuning van deze hypothese kan
nog gewezen worden op het zeldzame ge-
bruik van het werkwoord ridere in beide
passages: het stralend lachen van de kalme
zee (tibi rident aequpra ponti, I 8) en van de
aether en het godenverblijf (III 22). Het ge-
bruik van dit zeldzame woord kan geïnspi-
reerd zijn door de technische term aange-
wend door de Epicureërs om de ataraxie aan
te duiden:  γαληνισµÞς = ‘kalme zee’,
etymologisch verwant aan γελÀω = la-
chen.
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Belangrijker nog dan deze Epicureische
‘overtones’ lijken mij de resonerende toespe-
lingen op voorstellingen van Aphrodite en
Eros, die men tegenkomt in de dialogen van
Plato en vooral in het Symposium. In zijn
leerdicht maakt Lucretius een duidelijk on-
derscheid tussen de verheven Venus-volup-
tas, die de gehele kosmos met haar aanwezig-
heid vervult (I 1 e.v.), en de veile Venus-
volgivaga (IV 1071), een onderscheid dat
onweerstaanbaar de tegenstelling oproept die
Pausanias maakt in het Symposium (180d)
tussen \ΑæρïδÝτη ï�ρανÝα en \ΑæρïδÝτη
πÀνδηµïς. De identificatie van Venus met
voluptas vindt men terug in de Philebus van
Plato (l 2b):  ΠειρατÛïν, �π\ α�τ�ς δc τ�ς
θεï�, mν Âδε \ΑæρïδÝτη µbν λÛγεσθαι
æησι, τe δ\ �ληθÛστατïν α�τ�ς �νïµα
^Ηδïνcν εrναι.

Zoals wij hebben gezien, speelt Venus in de
hymne de rol van middelares tussen de dich-
ter en Mars. In het Symposium (197e)
noemt Agathon Eros: συµπÀντων τε θε�ν
καd �νθρñπων κÞïσµïς, een kwalificatie
die later door Diotima wordt uitgewerkt in
haar grote samenvattende rede over Eros als
daemon (202d): ∆αÝµων µÛγας, t Σñκρα-
τες¯ καd γaρ π�ν τe δαιµÞνιïν µεταêà �σ-
τι θεï� τε καd θνητï� . . . ^Ερµηνε�ïν καd
διαπïρθµε�ïν θεï�ς τa παρ\ �νθρñπων
καd �νθρñπïις τa παρa θε�ν.

De verzen I 6-9 over de komst van Venus
kan men vergelijken met de lofzang op Eros
van Agathon (197e): ïyτÞς �στιν � πïι�ν
ε�ρÜνην µbν �ν �νθρñπïις, πελÀγει δÛ
γαλÜνην νηνεµÝαν, �νÛµων κïÝτην Åπνïν
τ\ �νd κÜδει. vgl 203a: θεeς δb �νθρñπÿω ï�
µεÝγνυται, �λλa διa τïàτïυ π�σÀ �στιν � �µι-
λÝα καd � διÀλεκτïς θεï�ς πρeς �νθρñπïυς.

In de Diotima-rede (207-210) wijst Plato er

op dat ieder levend wezen ( καd τa πεúa
καd τa πτηνa) naar onsterfelijkheid ver-
langt en deze kan realiseren door fysieke
voortplanting, maar dat de mens het voort-
leven ook kan bereiken door geestelijke
voortplanting, door het creëren van geestelij-
ke kinderen (bv. gedichten) die eeuwige roem
aan hun maker verschaften. De confrontatie
met deze laatste Platoonse gedachte doet de
lezer beseffen dat de gehele fysische aanloop
van de hymne onder meer dient om aeternus
lepor (I 28) voor het dichterwoord te vragen
en dat deze bede in verbinding staat met de
hoop op voortleving (spes laudis), waarover
Lucretius later in zijn dichtwerk komt te
spreken. Op deze manier laat de Venus-
hymne op exemplarische wijze zien hoe de
dichter zich van de verhevenheid en luister
van traditionele vormen, beelden en thema’s
bedient, uiteindelijk ad maiorem Epicuri
gloriam.
De verzen van Lucretius bevatten een groot
aantal glanzende kiemcellen, die door de
historische, psycho-analytische, filosofische
en literaire lezer tot bloei kunnen worden
gebracht. Misschien zou de dichter ietwat
verbaasd hebben gestaan tegenover sommige
interpretatieplanten die uit de kiemcellen
zijn voortgewoekerd. Een dergelijke woeke-
ring is de professionele filoloog een gruwel,
maar de lezer zal zich daarom niet al te zeer
bekreunen.
De onvergankelijke schoonheid en aantrek-
kingskracht dankt de Venushymne wellicht
aan deze 2 factoren: een zeer grote hoeveel-
heid heterogene elementen zijn tot één or-
ganisch en aesthetisch geheel verenigd, iets
wat duidelijk blijkt wanneer men de pa-
gina’s noodzakelijk kwaad der commenta-
ren of de vivisectie van dit artikel legt naast
de  nog geen vijftig  regels van het
kunstwerk; èn, ondanks de grote verschei-
denheid van expliciete details, moeten vele
relaties, allusies, echo’s en implicaties zelf
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worden opengelegd, gevoeld en beluisterd.
De combinatie van beide factoren bewerkt
dat iedere lezer steeds weer op zijn manier
zich met Venus kan verenigen. Daar staat
dan de Venus-hymne als ‘een gulden pauw
doordrenkt van stralende schoonheid’ (aurea
pavonum ridenti imbuta lepore saecia, II

502), ‘die bij ieder nieuwe belichting andere
kleuren laat zien’ (caudaque pavonis, larga
cum luce repleta est, consimili mutat ratione
obversa colores, II 806-7).
Terug naar de tekst, lezer, terug naar de
tekst: Venus heeft de bede vervuld.

137

IX VERGILIUS

De rol van Venus in de Aeneïs.1
V. Schmidt

Chronologisch gezien vindt het eerste optreden van Venus in de Aeneïs plaats in
de nacht der verschrikking van Troje’s val. In II 589 vlg. maant zij haar zoon
Aeneas af te zien van verdere tegenstand, maar zich allereerst om de zijnen te
bekommeren.
Typerend is 595: quonam nostri tibi cura recessit (waar is uw zorg om ons
gebleven): Aeneas verwaarloost zijn familie en dus Venus. Zij toont hem in een
flits, dat de goden zelf bezig zijn met de verwoesting der stad en dat daarom alleen
vluchten nog zin heeft: eripe, nate, fugam finemque impone labori; nusquam
abero (619/20: vlucht haastig, zoon, en maak een einde aan uw zwoegen; overal
zal ik u bijstaan).
Venus is allereerst stammoeder der Aeneaden en beschermster. De fata (= lotsbe-
schikkingen) worden in deze passage nog niet uitdrukkelijk genoemd, maar waren
voor Venus en Aeneas de drijvende kracht achter het gebeuren, getuige I 382,
waar Aeneas zegt: matre dea monstrante viam data fata secutus (ik volgde de weg,
die mijn moeder mij wees en de lotsbeschikkingen).
Dat de fata aan Venus niet onbekend waren, volgt uit het tweede optreden van de
godin, wanneer zij op de vertex caeli, het hoogste punt van de hemel (I 225) het
woord richt tot Iuppiter, die met zorg zijn blikken gericht houdt op de Libysche
kust, waar Aeneas zojuist als schipbreukeling is geland na de door toedoen van
Iuno ontketende storm.
Venus intervenieert hier bij de almachtige Iuppiter als bezorgde moeder (231:
meus Aeneas) en wijst hem op de toestand, waarin haar zoon verkeert, zo geheel
in strijd met Iuppiters beloften (237: pollicitus, met nadruk vooraan). We zien
hier, dat aan Venus de fata – want daarmee lopen Iuppiters beloften parallel –

 



bekend waren, hoewel nog niet in alle details. Zij had zich nl. bij de ondergang
van Troje getroost met de gedachte, dat eenmaal de nazaten van Teucer weer tot
grote macht zouden komen (235: hinc fore ductores revocato a sanguine Teucri).
Nu lijkt het wel of er geen einde aan Aeneas’ inspanningen komt (241 quem das
finem, rex magne, laborum). Opmerkelijk is, dat Venus dezelfde uitdrukking
gebruikt – finis laborum, het eind van al het zwoegen – die we hier boven al
signaleerden. Venus mag zich dan, ik zou willen zeggen, verstandelijk met de
lotsbeschikkingen hebben verzoend, maar haar moederlijke zorg geldt toch aller-
eerst de labores van haar zoon, die het ten koste van alles geldt te beëindi-
gen. Tegenover Aeneas’ lot plaatst zij dat van Antenor, één van de Trojanen, die
ook aan de Grieken is ontsnapt en inmiddels een nieuw vaderland heeft gevonden
in Italië en daar in rust en vrede regeert (249: placida compostus pace quiescit).
Wij daarentegen, uw nakomelingen, worden verraden en verre gehouden van
Italië’s kust (252: prodimur atque Italis longe disiungimur oris). Venus identifi-
ceert zich geheel met de Trojanen, het tweemaal ‘wij’ en ‘nos, tua progenies’ (250)
bewyzen dat. Kenmerkend is het noemen van Antenor; zijn lot is in haar ogen een
begerenswaardig alternatief voor Aeneas’ ongelukkig lot. De voortzetting van het
geslacht (235), desnoods onder afstand van een grote rol in de geschiedenis, is
haar primaire doel; hierin is zij allereerst stammoeder. Niet het rijk zonder einde
(imperium sine fine), dat Iuppiter de Aeneaden heeft gegeven (279) interesseert
haar in de eerste plaats, maar een finis laborum, een einde van de labores
zonder welke Aeneas het doel der fata niet zal bereiken. Ja, Venus gaat zelfs zo
ver te suggereren, dat Iuppiter zijn mening heeft veranderd en dat houdt in, dat
ook de fata zijn veranderd (237). Dat betekent, dat Venus ook hier niet wordt
getekend als een godin, wier handelwijze allereerst door de fata, haar althans
gedeeltelijk bekend, wordt bepaald, maar dat de zorg om de Aeneaden vaak haar
inzicht in wat de fata willen vertroebelt2.
Wanneer Iuppiter dan zijn dochter heeft gerustgesteld (257: parce metu, Cythe-
rea, manent immota tuorum/fata tibi, de lotsbeschikkingen van de uwen blijven
onwrikbaar; Iuppiter aanvaardt Venus’ rol als stammoeder, getuige het tuorum en
tibi) en Mercurius naar Carthago heeft gezonden om te zorgen, dat Aeneas c.s.
vriendelijk worden ontvangen, besluit Venus op eigen gezag zich te vertonen aan
de zojuist in Africa gelande Aeneas. Zij doet dat naar goed episch gebruik
vermomd3, nl. als jageres (315 vlg.), die zogenaamd één van haar zusters tijdens de
jacht is kwijtgeraakt. De vraag naar de verdwaalde zuster heeft kennelijk tot doel
een gesprek op gang te brengen, waarin Venus Aeneas kan inlichten over de
situatie in Africa en sympathie kan wekken voor de nobele koningin, die, uit haar
vaderland gevlucht, bezig is met de bouw van haar nieuwe stad.
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Wanneer Aeneas dan in antwoord begint zijn lijdensweg te verhalen, onderbreekt
Venus hem (385) en grijpt de gelegenheid aan hem te bemoedigen: haud ... invisus
caelestibus (387: niet bij de hemelingen gehaat) is Aeneas hier gearriveerd, hoewel
de zojuist doorstane storm wel het tegendeel had kunnen doen geloven. Zijn
makkers zijn gered, hij kan onbekommerd zijn.
Als bevestiging van haar woorden verschijnt het augurium van de 12 zwanen (393
vlg.). De bedoeling van Venus’ verschijnen in het bos bij Carthago is dus:
bemoediging en vertroosting van haar zoon. Daartoe was ook wel aanleiding;
weliswaar had Aeneas na de storm zijn makkers bemoedigd: o socii..., o passi
graviora, dabit deus his quoque finem (198 vlg: gij, die reeds erger doorstaan hebt,
God zal ook dit doen eindigen), maar in zijn hart was hij daarvan zelf niet
overtuigd, dolor en curae vervulden hem en een bedoeling in dit alles zag hij niet
(208 vlg.).
Ook bij deze ontmoeting met Venus laat Vergilius niet na de moederlijke zorg van
Venus te onderstrepen (314 en 325). Die moederlijke zorg brengt haar naar Libye
om haar zoon te verzekeren, dat de hemelingen hem niet verlaten. Hierin open-
baart zich een ander aspect van Venus’ werkzaamheid: zij neemt een tussenpositie
in, is a.h.w. middelares tussen goden en mensen.
De bemoediging, die ze zojuist van Iuppiter heeft ontvangen, geeft ze op haar
beurt door aan Aeneas, behalve door haar woorden ook door het zwanenaugu-
rium.
Dit aspect van Venus is al zichtbaar in de positie, die Venus in Latium van
oudsher heeft gehad: de godin, die de mensen genadig en hulpbrengend tegemoet
treedt en die een nauwe relatie met Iuppiter heeft. Ook de nieuwste etymologie
van het woord ‘venus’ wijst in die richting: het appellativum venus hangt samen
met venia en venerare (-i); venus is de kracht, die de vena deorum, de genade der
goden bewerkt, inzonderheid die van Iuppiter4.
Men moet er op letten, dat het optreden van Venus bijna altijd plaats vindt in
reactie op een voorafgaand vijandig optreden tegen de Aeneaden, in het bijzonder
van Iuno. Zo is in de zojuist besproken passage Venus’ appel aan Iuppiter een
reactie op het verwekken van de storm, en het daarop volgend gesprek met Aeneas
kan men opvatten als het aardse vervolg op het gesprek met Iuppiter.
Na de bemoediging en aanwijzingen van Venus openbaart zij zich als godin in
verzen, waarin Vergilius heel zijn ars, zijn ‘technisch’ kunnen laat zien5, eindigend
met:

et vera incessu patuit dea (405: haar tred verried de ware godin).



Eerst 2 zware spondeën, die het schrijden van de godin verbeelden, gevolgd door 2
snelle dactylen, waarmee het verdwijnen van de goddelijke gestalte wordt weerge-
geven; de sterke dihaeresis achter dea valt samen met het rustpunt in de zin
(het rustpunt wordt ook door de hiatus achter dea onderstreept).
Het vers vervolgt: ille ubi matrem // agnovit ... fugientem (toen hij zijn hem
ontvluchtende moeder herkende ...; haar gelaat zag hij echter niet), waarbij
matrem, op de betoonde plaats op het eind van het vers, scherp contrasteert met
dea, door de bucolische dihaeresis benadrukt. In het matrem horen we weer de
nadruk, gelegd op het moederschap, maar door het (vera) dea wordt ook de
onoverbrugbare kloof, die mens en god scheidt, zichtbaar.
De bittere woorden die Aeneas (407 vlg.) spreekt, verraden iets van de tragiek van
de pius Aeneas, die dan wel bij herhaling de bescherming van zijn moeder ervaart,
maar verder geen contact met haar kan hebben6 .
De liefdevolle bescherming van Venus toont zich direct hierna door de omhulling
van de nevel, opdat Aeneas ongezien de stad kan binnengaan, maar ook hier
manifesteert zich die bescherming vooral als een daad van goddelijke macht,
onderstreept door dea in 412, op precies dezelfde plaats in het vers als in 4057.
De beschermende zorg van de moeder, die zich zovaak uit als reactie op Iuno’s
vijandig optreden en die vooral ook zichtbaar wordt in de gevaren van de strijd,
vinden we nog in 3 korte scènes.

1 in X 331 vlg. verhindert Venus, dat Aeneas wordt verwond, door de vijande-
lijke projectielen van koers te doen veranderen. De zegenende macht van Venus
wordt uitgedrukt door het epitheton alma (332).

2 in XII 411 vlg. verschaft Venus indigno nati concussa dolore (geschokt door de
onverdiende pijn van haar zoon) het wonderkruid dictamnus om Aeneas’ wond
te helen. Zij voegt het heimelijk (418: occulte) bij het water, waarmee Iapyx,
de dokter, de wond afwast en direct is de wonderbaarlijke geneeskracht
waarneembaar. lapyx vermoedt, dat hier iets merkwaardigs gebeurt: hier is een
grotere god actief (429: maior agit deus).

3 in XII 786 tenslotte is tijdens het beslissende duel van Aeneas en Turnus
Aeneas’ lans in een oleaster, aan Faunus gewijd, blijven steken en kan daar
onmogelijk uit losgewrikt worden, omdat Faunus dat op verzoek van Tumus
verhindert. Bovendien had Iuturna, agente van Iuno, aan Tumus zijn reeds
weggeworpen zwaard teruggeven. Het dreigt dus voor Aeneas kritiek te worden.
Venus grijpt in en wrikt de lans uit de wortel, waarin zij vast zat, los.
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Voor alle drie gevallen geldt, dat Venus’ heilzame invloed, gewekt door haar
bezorgdheid als moeder, onopgemerkt, in het verborgen plaats vindt.
Alleen Iapyx bevroedt ingrijpen van hogerhand, hoewel de precieze toedracht ook
hem onbekend blijft.
De activiteiten van Venus blijven steeds binnen de speelruimte, die de fata daaraan
laten en zijn er niet mee in strijd, ook al suggereert Venus wel eens een ingrijpen,
dat in strijd zou zijn met de fata; maar het is opmerkelijk, dat het dan bij een
suggestie blijft8. Haar feitelijke optreden is conform met wat Iuppiter en de fata
willen, ook al wordt dat niet expliciet gezegd. Er zijn echter ook plaatsen, waar
Venus uitdrukkelijk wijst op de overeenstemming tussen de fata en haar eigen
handelwijze.
Wanneer nl. in V 779 Venus bij Neptunus intervenieert om voor Aeneas en de
zijnen een veilige overtocht van Sicilië naar Italië te verkrijgen, wijst zij erop, dat
Iuno nog steeds vertoornd is (78: Iunonis gravis ira emphatisch aan het begin van
haar woorden en van het vers) en zich nog steeds niet buigt voor Iuppiters bevel
en de fata (784). Vergun het de Aeneaden, zo zegt ze, de Tiber te bereiken, si
concessa peto, si dant ea moenia Parcae (798 zo zeker9 als ik iets geoorloofds
vraag, zo zeker als de Parcen hun een stad daar geven). Het is hier weer de
bezorgde moeder, die nu echter zeer goed weet dat haar verzoek slechts geldt, wat
de Parcen (of fata) al hebben besloten; zo duidelijk uitgesproken vind ik het
nergens elders.
Venus’ hulp heeft ook ten doel haar zoon in omstandigheden, waarin hij aarzelt
wat te doen, de weg te wijzen (dat zagen we al bij haar eerste optreden in het
brandende Troje) en zodoende de fata te bevestigen en a.h.w. een handje te
helpen. Het verband met wat de fata willen wordt dan steeds gesuggereerd.
Dat is het geval wanneer in VI 190 twee duiven, door Venus gestuurd, Aeneas de
plek wijzen, waar de gouden tak, die hem de toegang tot de Avernus moet
openen, verborgen is. Van de tak had de Sibylle tot hem gezegd, dat hij makkelijk
te plukken zou zijn, si te fata vocant (147); zo niet, dan was het onmogelijk hem
te plukken. Maar waar de tak te vinden was had de Sibylle niet vermeld. Aeneas
nu herkent de vogels, zijn moeder gewijd (193 maternes aves) en bidt dan laetus
tot zijn diva parens hem in deze onzekerheid niet in de steek te laten. Waarom
laetus? Omdat hij in de duiven van zijn moeder reeds de aanwijzing ziet, dat zij
hem naar de plaats van de tak zal leiden en dat zij dat doet, omdat de fata hem
roepen tot zijn hoge taak. Zijn vreugde wordt veroorzaakt door de wetenschap,
dat hij de door de fata bedoelde weg gaat10.
De weg-wijzende rol van Venus blijkt ook nog op een geheel andere wijze.
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Wanneer Aeneas bij Euander op de Palatijn vertoeft, op de plek, waar eens het
centrum van Rome zal zijn, geeft Euander hem op de 2e dag van zijn verblijf de
raad om in zijn strijd tegen Turnus hulp te gaan vragen bij de Etruriërs. Zelf is hij,
Euander, te oud om nog ten strijde te trekken, maar hij zal zijn zoon Pallas, spes
et solacia nostri (VIII 514) ter beschikking stellen. Lang blijven Aeneas en
Achates na deze woorden in gedachten verzonken multaque dura suo tristi cum
corde putabant (522: bedroefd van hart gingen hun vele ‘harde’ gedachten door
het hoofd). Deze ‘harde’ gedachten wijzen m.i. vooruit op 537 vlg. Maar op dat
moment weerklinkt het hemelteken, dat Venus beloofd had te zullen geven, als de
oorlog op handen was en zij hem het schild, door Vulcanus gesmeed, zou brengen
(535). Venus bevestigt door dit teken, dat de fata Aeneas inderdaad de zware taak
van de komende strijd met alle ellende, die die zal meebrengen, op de schouders
leggen. En Aeneas begrijpt dit zeer goed: ego poscor Olympo (533: de Olympus
eist mij op).
De overhandiging van het schild en daarmee de volledige bevestiging van zijn
opdracht, hem door de fata opgelegd, volgt in 608 vlg.; ziehier het beloofde
geschenk, gemaakt door de kunstvaardigheid van mijn echtgenoot (612: en
perfecta mei promissa coniugis arte / munera). Dan gebeurt, wat Aeneas zo
smartelijk had verlangd na zijn landing bij Carthago (I 407 vlg.): zijn goddelijke
moeder omarmt hem (615: amplexus nati Cytherea petivit); nu, op dit cruciale
punt in de Aeneis, waar de beslissing gaat vallen, volgt dit moederlijke gebaar. Met
dit gebaar begeleidt Venus de overdracht van het schild, waarop Aeneas zo
dadelijk de Romeinse geschiedenis, die hij zal inaugureren, met verwondering zal
aanschouwen. Tastbaar heeft hij voor zich de bevestiging van de taak, waartoe de
fata hem roepen.
Op dit punt aangekomen dient de vraag gesteld of Venus dan niet ook de
liefdesgodin is en of zij dan niet in die rol in de Aeneis voorkomt. Men zou dan
allereerst kunnen denken aan haar rol bij de romance tussen Dido en Aeneas.
Men kan natuurlijk zeggen, dat Venus, nadat Iuppiter haar in I 257 vlg. de fata
had geopenbaard, theoretisch geen aanleiding had verder in te grijpen.
Ook de landing van Aeneas in Africa is in de loop der fata ingesloten. Toch zal het
bezorgde moederhart Venus ertoe aanzetten om de omstandigheden voor haar
zoon zo gunstig mogelijk te maken. Zij zal daarom Dido op Aeneas verliefd
maken. Maar Venus roept hiervoor de hulp van haar zoon Cupido in (I 657 vlg.)
en dat nog wel zeer onderdanig: ad te confugio et supplex tua numina posco
(666: ik neem mijn toevlucht tot jou en vraag smekend om jouw bijstand).
Blijkbaar wil Venus niet zelf bij Dido de liefde wekken, maar zich op de
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achtergrond houden. Vergilius rechtvaardigt Venus’ appel aan Cupido ook nadruk-
kelijk: de punica  fides (661) en de vijandigheid van Iuno, zo even nog bij de storm
gebleken (en ook in strijd met de fata) laten Venus het zekere voor het onzekere
nemen; natuurlijk kent ze de fata, voor zover die haar door Iuppiter zijn geopen-
baard, maar gezien de storm is er reden aan te nemen, dat er opnieuw vijandig
optreden van Iuno te verwachten is.
Daarom verzint ze de list (657 novas artes en dolum 673, 682, 684, 688! ), maar
de uitvoering ervan laat ze aan Cupido over11.
Wanneer in IV Cupido zijn werk heeft gedaan, probeert Iuno van de dan ontstane
situatie gebruik te maken en zij wendt zich daarom tot Venus. Was Venus’
optreden tot nu toe, zo al in absolute zin overbodig, dan toch binnen het raam
van de fata, wat Iuno wil is daarmee volledig in strijd. Zij stelt nl. voor een
samensmelten van Carthago en de Aeneaden, wier bestemming toch in Italië lag
(99 vlg., vooral 102: communem...populum). Venus doorziet Iuno’s bedoelingen
(105 vlg.). Zij wijst er diplomatiek op, dal Iuno’s plan – de samensmelting van
Carthago en Troje – wellicht niet de wil van Iuppiter (= de fata) is (110 vlg.) en
suggereert, dat Iuno eerst bij Iuppiter te rade moet gaan. Iuno neemt Venus’
‘aarzeling’ weg: mecum ent iste labor (115: laat dat maar aan mij over). Venus
laat dus duidelijk de verantwoordelijkheid aan Iuno, hoewel ze weet, dat Iuno zal
proberen haar wil door te zetten. Omdat Venus weet, dat dit niet zal lukken,
eindigt dit gesprek met: dolis risit Cytherea repertis (128: de Cytherische lachte,
omdat ze Iuno’s listige plannen doorzag). Venus laat de liefdesvereniging dan ook
onder Iuno’s regie plaatsvinden (166 vlg.). Ook in deze passage is het de bezorgde
Aeneasmoeder, wier enige actieve optreden in deze episode het overbrengen van
Ascanius, wiens plaats tijdelijk door Cupido zal worden ingenomen naar haar
eigen, sprookjesachtige tempelbos, is (1, 691 vlgg.). Nergens wordt met Venus
erotiek en sensualiteit verbonden. Hoogstens kan men daarvan iets bespeuren in
de passage, waarin daarvoor de meeste aanleiding is, nl. wanneer Venus zich naar
het gouden slaapvertrek van Vulcanus begeeft (VIII 370 vlg.) om van hem de
toezegging te verkrijgen van het smeden van een schild voor Aeneas. Maar ook hier
is het allereerst de moeder (370 mater) en stammoeder (386 meorum), die door
de dreigende oorlogshandelingen voor haar zoon bezorgd is (370 haud ... nequi-
quam extemta mater: niet zonder reden verschrikt) en daarom het schild nodig
heeft (383: arma rogo, genetrix nato12 ). Wel maakt Venus om Vulcanus’ toestem-
ming te verkrijgen gebruik van haar overweldigende charme en men zou kunnen
zeggen, dat ze, als ze godin van de liefde is, hier op het haar bij uitstek bekende
terrein opereert, maar we moeten er wel op letten, dat de dichter de scène laat
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plaats vinden in het echtelijk slaapvertrek (372. 377. 393. 406) en daardoor
nadrukkelijk sanctioneert13 . Dat Vulcanus onmiddellijk in vuur en vlam staat, is
ook niet te verwonderen, wanneer Venus haar goddelijke schoonheid te hulp
roept, nadat ze eerst al in haar woorden een goddelijke liefde had geblazen (373
dictis divinum aspirat amorem)14 . Maar Venus stelt haar liefde, haar vermogen
om liefde op te wekken in dienst van wat zij als het belang van Aeneas en de
zijnen ziet.
Waarom wordt het erotische door Vergilius zo naar de achtergrond geschoven of
zelfs helemaal geëlimineerd?
We hebben al gewezen op de etymologie van venus, die Venus’ rol van middelares
tussen Iuppiter en de mensen doet uitkomen, en die met erotiek geen verband
houdt. Daarbij komt, dat Venus al spoedig tot nationale godin in Rome was
geworden, nadat de Romeinen tijdens de eerste punische oorlog de op de berg
Eryx op Sicilië gelegen Aphrodite-tempel hadden veroverd en ondanks zware druk
hadden kunnen behouden. Aphrodite/Venus Erycina, die zich als Victrix tegen-
over de Romeinen had betoond, werd naar Rome overgebracht (217-215 a. Chr.)
en zo tot nationale romeinse godin, en via de al vroeg tot stand
gebrachte verbinding met de Aeneaslegenden op Sicilië moeder der Aeneaden,
Venus Victrix en Venus Genetrix. Bovendien werd Venus door de gens lulia als
stammoeder vereerd en kwam door de groeiende macht van de lulii steeds meer in
het centrum van nationale verering. Het zijn deze aspecten: stammoeder en
zege-verlenende godin, die ons ook in de Aeneis tegemoet komen en samengevat
zijn in de overhandiging van Vulcanus’ schild aan Aeneas door de bezorgde Venus
in haar hoedanigheid als Genetrix. Op dit schild staat zij zelf afgebeeld (VIII 699)
met Neptunus en Minerva, die Augustus in de beslissende slag bij Actium in 31 a.
Chr. bijstaan tegenover Cleopatra en de uitheemse afzichtelijke goden (deum
monstra). Daar is zij Victrix, de godin, die de zege schenkt. En het is dit schild,
dona parentis, dat Aeneas met vreugde beschouwt en om zijn schouder hangt –
tegelijk daarmee de roem en de fata van zijn nazaten: gaudet/attollens umero
famamque et fata nepotum (729 vlg.).

NOTEN

1 Afgezien van het nog steeds belangrijke boek
van R. Heinze, Vergils epische Technik, Darm-
stadt 19655, en de moderne commentaren,
noem ik twee speciale studies: Antonie Wlosok,
die Göttin Venus in Vergils Aeneis, Heidelberg
1967, waaraan ik veel heb ontleend, en W.

Kühn, Götterszenen bei Vergil, Heidelberg
1971.

2 Later doet zich nog éénmaal iets dergelijks
voor, wanneer Venus in de godenvergadering X
34/5 tegen Iuppiter zegt: cur nunc tua quis-
quam/vertere iussa potest aut cur nova condere
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fata (waarom kan nu iemand uw bevelen ver-
draaien of nieuwe lotsbeschikkingen bepalen).
Zij gaat dan zelfs zover, dat ze de Aeneaden en
hun hoge roeping desnoods wil prijsgeven, als ze
maar Ascanius ongedeerd ontvoeren mag naar
haar eigen tempelgebied, waar hij dan positis
inglorius armis/exigat hic aevum (52: de wapens
neerleggen en roemloos zijn leven doorbren-
gen). Iuppiter gaat in zijn antwoord op deze
suggestie niet eens in!

3 Daarvoor kon Vergilius parallellen vinden bij
Homerus. Het is boeiend na te gaan, hoe Ver-
gilius gegevens uit de epische traditie en met
name uit Homerus gebruikt, verandert en adap-
teert aan zijn eigen bedoelingen, maar een nader
onderzoek hiernaar zou het kader van dit opstel
te buiten gaan.

4 R. Schilling, la religion romaine de Vénus, Paris,
1954, 30 vlg., overgenomen door K. Latte, röm.
Religionsgeschichte, München, 1960, 1833 en
Ant. Wlosok 117. Op een inscriptie uit Capua
wordt gevonden een ‘Venus Iovia\ dus een acti-
viteit, functie van Iuppiter.

5 Voor een gedetailleerde metrische en stilistische
analyse van deze verzen verwijs ik naar Ant.
Wlosok 84 vlg.

6 Ook in II 592 is nauwelijks sprake van liefdevol
contact tussen moeder en zoon. Venus pakt
daar wel Aeneas’ hand, maar alleen om hem het
doden van Helena te verhinderen. En terstond
na haar woorden verdwijnt ze weer in de nacht
(621). Aeneas is een eenzame figuur (ook zijn
vrouw Creusa en de beminde Dido moeten uit
zijn leven verdwijnen). Desondanks richt hij,
wanneer Venus verdwijnt, gehoorzaam zijn
schreden naar de stad. (I 410 vlg.) Deze gehoor-
zaamheid in eenzaamheid vormt één van de
kanten van Aeneas’ pietas.

7 Deze bescherming wordt voortgezet in 588 vlg,
wanneer Venus Aeneas schoonheid verleent, als
hij voor Dido verschijnt, nato genetrix, signi-
ficant naast elkaar (590).

8 Zie noot 2.

9 Si heeft hier de betekenis van si quidem: zo
zeker als.

10 Als Aeneas Palinurus in de onderwereld ont-
moet, legt deze een verband tussen het weg-
wijzen van Venus en de numen divum (VI
367/9 ... si qua via est, si quam tibi diva crea-
trix/ostendit – neque enim, credo, sine numine
divum/flumina tanta paras Stygiamque innare
paludem).

11 De inschakeling van Cupido is een motief, dat
Vergilius ook in de epische traditie vond, nl. bij
Apollonius Rhodius 3, 83 vlg., waar Medea op
lason verliefd gemaakt moet worden. De com-
mentaren maken duidelijk, hoezeer Vergilius
ook dit gegeven dienstbaar maakt aan zijn be-
doelingen; het paste ook goed in zijn streven
om Venus* rol als godin van de liefde naar de
achtergrond te schuiven. Bovendien voegt hij er
door de verwisseling van Ascanius met Cupido
een psychologisch moment aan toe, doordat via
pseudo-Ascanius Dido’s hart voor de liefde
wordt gewonnen.

12 Vergelijk noot 7.
13 Venus is met al haar zorg voor zoon en geslacht

een godin, die eigenlijk in de harde wereld van
de epische held, die de fata nu eenmaal hadden
opgelegd om Romanam condere gentem (I 33:
de grondslag te leggen voor het romeinse volk
niet thuishoort. Zij kent door ïuppiter de fata,
maar grijpt toch corrigerend in in haar moeder-
lijke bezorgdheid voor haar zoon en zijn ver-
wanten.
Maar haar eigenlijke sfeer is een heel andere;
een aanduiding daarvan vindt men in 1415 vlg.
Vergelijk ook noot 2.

14 Ook de relatie Venus – Mars, met al haar eroti-
sche connotaties, is in de Aeneis afwezig. Dat
Vergilius het erotische bewust in de Aeneis naar
de achtergrond heeft geschoven, bewijst het
feit, dat dit conventioneel-litteraire aspect van
Venus wel een rol speelt in de Eclogae en
Georgica.
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X   OVIDIUS’ VENUS EN ADONIS
Metam. X 503-739

J.M. Kramer  Voor C.L.

Men denkt bij Ovidius, de dichter van de
liefdeskunst, in een sfeer van een en al op-
pervlakkigheid en luchthartigheid te zullen
komen, maar dat is niet helemaal waar. Zijn
beroemde verhaal over Venus en Adonis, dat
alleen om de geweldige populariteit die het
eeuwenlang heeft gehad, vermeld mag wor-
den wanneer het om de voorstelling van de
griekse Aphrodite of de romeinse Venus
gaat, toont ons de liefdesgodin niet alleen
maar als charmante verleidster en minnares.
Het recept van Ovidius’ godenvoorstelling is
bekend: het is, naar het schijnt in navolging
van de Alexandrijnen, dat van de absolute
vermenselijking. Men leze er het proefschrift
van de Nijmeegse hoogleraar Dr. J.C. Arens
op na, dat er voortreffelijke bladzijden aan
wijdt, zoals hij trouwens in het geheel een
uitmuntende karakteristiek geeft van het zo
speciale dichterschap van deze grotelijks on-
derschatte figuur. Men hoeft van Arens’
hoofdstelling, dat nl. de godenvoorstelling
van de dichter slechts artistieke en geen le-
vensbeschouwelijke betekenis heeft, niet
gans overtuigd te zijn, om toch grote waarde-
ring te hebben voor dit werk dat diep in de
kunst van de dichter doordringt en dat met
een charme geschreven is die past bij de
benadering van zulk een dichterschap.
Als een vermenselijkingstendenz alleen maar
of hoofdzakelijk komische effecten zou op-
leveren – Iuppiter die Io in een koe veran-
dert op het moment dat hij zich met haar
door Iuno betrapt voelt – kan men dit, met
wat goede wil, zoals men het ook steeds nog
hardnekkig wil met de godenvoorstellingen
van de Ilias, onder het begrip ‘burleske’ on-
derbrengen en deze ‘gemoedelijke spot’ niet
verder karakteristiek laten zijn voor de die-

pere overtuiging van degeen die ze bedrijft:
de vergelijking is cliché met de brave middel-
eeuwer, wiens spot met het heilige zijn ge-
loof eraan niet hoeft aan te tasten. Maar het
wordt minder gemakkelijk en minder leuk
wanneer onder de zo zeer menselijke eigen-
schappen er ook zeer bedenkelijke binnen-
sluipen; wanneer het leuke spel grillig en
wreed wordt, zoals het gesol met de koe Io,
behalve geestig bedacht, ook laten wreed is.
Men krijgt uit menig glansverhaal van de
Metamorphosen – het zonder meer gruw-
zaam optreden b.v. van Iuno tegen Callisto
(II 476 vgg.), die zij in een berin veran-
dert – de indruk dat ook dit tot de vermen-
selijkingsformule van de dichter behoorde:
om zijn goden zo ongunstig mogelijk voor te
stellen.
Ook de Venus van het Adonisverhaal is niet
alleen maar de zo geslaagde naar het leven
getekende ‘coquette minnares’, het is niet
alleen een sfeer van ‘speelse ironie’, waarmee
de dichter haar omgeeft.
Deze qualificaties van Arens passen niet op
de keerzijde van het magnifieke verhaal.
Want het is inderdaad een van de glansstuk-
ken van de Metamorphosen. Het bestaat
voor het grootste deel uit het verhaal dat de
verliefde Venus vertelt aan de knappe
Adonis (die gesproten is uit een samenslaap
van dochter en vader, een van de pittigste
verhalen van de dichter: Venus kiest wel
haar mannetje uit! ). Adonis is een verwoed
jager en Venus vertelt hem een keer waarom
zij zo angstig is voor zijn jachtavonturen en
wat zij eigenlijk heeft tegen die ‘vreselijke
wilde dieren’. Het verhaal is mede zo ge-
slaagd omdat de persoonlijkheid van de
spreekster  de oude techniek van het
‘prosopon legon’ (sprekende persoon) – er
zo goed in wordt volgehouden, wat bij Ovi-
dius lang niet altijd het geval is. Men wordt
er door tal van détails aan herinnerd; zo zou
men b.v., wanneer de tekst in ‘schoolonder-
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zoek’ wordt gegeven, de vraag voor kunnen
leggen, hoewel die niet zo goed zou passen in
het cerebrale kader dat daarvoor wordt aan-
bevolen, welke punten van het verhaal in
aanmerking komen om, zoals het meester-
lijke inleidinkje aankondigt, door een zoen-
partij te worden onderbroken (559 interse-
rit oscula verbis). Dan zal men tot de ont-
dekking komen, dat zelfs de peripetie, de
omslag van het verhaal, op deze vlotte ma-
nier gebracht kan zijn.
En die omslag is, zonder meer, wreed. Het
verhaal van Venus gaat over Hippomenes en
Atalante, het bekende meisje dat alleen zal
trouwen met wie harder lopen kan dan zij.
Hippomenes is eerst alleen maar sceptisch
toeschouwer bij de pogingen van anderen,
maar als het meisje (in virtuoze verzen! )
voorbij hem rent, wordt hij toch door dat
schouwspel gegrepen en ontwaken zijn liefde
en wedijver. Hij roept Venus aan die hem
met de bekende gouden appels helpt om
overwinnaar te worden. Het wordt bruiloft
en feest, maar ‘denk je’, richt Venus
zich – Kiss, kiss! – tot haar Adonis, ‘dat
het stel ook maar even aan mij heeft ge-
dacht? Geen ogenblik! Kun je je voorstel-
len dat ik boos werd en een afschrikwekkend
voorbeeld heb willen stellen? ‘
Dat voorbeeld is dat de godin het verliefde
paar in een tempel van de Godenmoeder lokt
en daar de begeerte in hen wekt, in deze
verboden omgeving hun heiligschennend lief-

XI   APULEIUS

Love’s labour...: een psychanalyse

B.L. Hijmans en R.Th. van der Paardt.

Midden in Apuleius’ Metamorphosen – en
die plaats alleen al is volgens velen1 signifi-

desspel – vetito probro, een toppunt van
hypocrisie dit – te bedrijven. De goden-
moeder merkt het en wil ze eerst met een
gewone plotselinge dood straffen, maar dat
is niet zwaar genoeg: ze worden in een
leeuwenpaar veranderd, dat Cybeles wagen
moet trekken. Daar is Venus nu nog be-
droefd over. Ze vertrekt in haar met zwanen
bespannen wagen, maar nog niet op Cyprus
aangekomen, hoort zij de doodskreten van
Adonis, die zich niet door haar waarschuwin-
gen heeft laten weerhouden – stat monitis
contraria virtus – maar achter de wilde bees-
ten is aangegaan en door een ever wordt
gegrepen en dodelijk verwond. Uit zijn bloed
ontbloeit een vluchtige windroos.

Aldus, verpakt en verhuld in charmante ver-
zen, zodat men er bijna overheen zou lezen,
het verhaal van een gruwelijke en laffe
wraakneming – Venus straft niet zelf, maar
lokt de straf slechts uit – voor een kleine
onachtzaamheid. De godin is hier inderdaad
zeer menselijk geworden, ja – : charmant,
geraffineerd en wreed. Hebben de machtige
courtisanes van zijn eigen tijd voor de dich-
ter model gestaan? Of bedoelde hij dat in-
derdaad alleen maar goden hun macht zo
kunnen gebruiken? Het hoefde niet veel ver-
schil te maken. De metamorphoses lopen uit
op de apotheose van de triumfator Augustus,
een mens wordt god, maar deze deificatio is
tegelijk ook een identiflcatio.

cant – staat het verliaal van Amor en
Psyche. Het wordt verteld door een oude
vrouw en zij doet dat om het jonge meisje
Charite te troosten, dat door rovers naar hun
grot was gesleept, toen zij juist op het punt
stond met haar neef in het huwelijk te tre-
den. Maar zij is niet de enige die het verhaal
hoort: ook Lucius, de ik-figuur van de ro-
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man, die een ezel is geworden, luistert aan-
dachtig mee2. Hij vangt het volgende op:
In een stad leefden eens een koning en een
koningin. Zij hadden drie dochters van op-
vallende schoonheid, maar de jongste,
Psyche, was verreweg de schoonste. Zo ver-
blindend mooi was zij, dat zij zelfs Venus in
de schaduw stelde en daarmee haar woede
opwekte. Uit afgunst op deze aardse rivale
gaf de godin haar zoon Amor de opdracht
Psyche in het ongeluk te storten door haar
liefde in te boezemen voor het ellendigste
schepsel ter wereld.
Psyche intussen bleef juist door haar boven-
aardse schoonheid, in tegenstelling tot haar
oudere zusters, ongehuwd. Haar vader, die
vermoedde dat er goddelijke toorn in het
spel was, raadpleegde het orakel van Apollo:
van hem kreeg hij het bevel Psyche op een
rots te zetten, waar zij haar echtgenoot (als
een monster beschreven) moest afwachten.
Van haar eenzame rots wordt Psyche door
de Zephyrus naar een prachtig paleis in het
aangrenzende dal gebracht. Op wonderbaar-
lijke wijze wordt zij daar verzorgd: zij hoort
stemmen, maar zien doet zij niemand. In de
nacht komt ook haar onbekende gemaal, die
haar tot zijn vrouw maakt en voor het aan-
breken van de dag, ongezien, verdwijnt. On-
middellijk zijn er weer de stemmen om haar
te bedienen... Dit herhaalt zich vele malen en
Psyche, inmiddels in verwachting, schijnt een
gelukkig moederschap tegemoet te gaan.
Maar haar jaloerse zusters, wier bezoek door
haar echtgenoot pas na veel aandringen – hij
weet immers van hun boosaardige plannen –
wordt toegestaan, maken Psyclie bang voor
de ware gestalte van de ongeziene echtge-
noot en zij hecht geloof aan het verhaal dat
hij een afschuwelijke draak is3. Het plan om
met een mes haar echtgenoot te doden wil
zij ten uitvoer brengen. Wanneer hij zich
‘s nachts weer bij haar heeft neergelegd en in
slaap gevallen is, pakt Psyche een olielamp

om hem te belichten. Dan ontdekt zij dat
haar echtgenoot niemand minder is dan de
liefdesgod zelve en door liefde overmand4

kust zij hem vurig; een vallende oliedruppel
doet Amor ontwaken; terstond vliegt hij van
zijn geliefde weg, de straf voor de boze zus-
ters aankondigend.
Die straf wordt door Psyche zelf voltrokken:
bij het paleis van haar ene zuster aangeko-
men vertelt zij wat er is gebeurd, maar voegt
daar aan toe dat Amor te kennen heeft gege-
ven nu met deze zuster te willen huwen.
IJlings snelt deze naar de rots en stort zich
naar beneden, maar helaas, er is geen Zephy-
rus om haar te begeleiden: zij valt te pletter.
De andere zuster ondergaat hetzelfde lot.
Terwijl Psyche op zoek gaat naar haar gelief-
de – hier begint het onderstaande fragment
– wordt Venus door een vogel van het ge-
beurde op de hoogte gesteld. Zij zoekt haar
gewonde zoon op om hem zijn huid vol te
schelden en kondigt aan op Psyche wraak te
zullen nemen. Deze heeft zich tevergeefs tot
Ceres en Juno gewend – zij zijn door Venus
gewaarschuwd – en als Mercurius op verzoek
van de woedende godin een ‘bevel tot op-
sporing’ uitvaardigt, meldt Psyche zich zelf bij
Venus aan. Deze laat haar folteren, en draagt
daarna, overtuigd van de onmogelijkheid er-
van, verschillende taken op. Eerst moet
Psyche, voor de avond valt, een grote hoop
gemengd graan sorteren: met mierenhulp
speelt zij dit binnen de gewenste tijd klaar.
Een tweede taak wordt haar opgelegd, moei-
lijker nog dan de eerste en gevaarlijker, want
van de vacht van dolle schapen moet zij
vlokken plukken. Maar ook hier wordt zij
geholpen, want zij krijgt advies van de rivier,
waar zij zich eerst in wilde storten. Vervol-
gens moet zij een steile rots beklimmen,
waarvan zwart water in een dal stroomt; met
dat water moet zij een flesje vullen: een
arend helpt haar. Tenslotte geeft Venus haar
de opdracht een potje schoonheidscrème van
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Proserpina te halen. Ten einde raad beklimt
Psyche een hoge toren om zelfmoord te ple-
gen. Maar zie, de toren zelf raadt haar dit
niet alleen af, maar geeft haar ook uitvoerige
instructies hoe zij in de onderwereld moet
komen en het gewenste potje kan bemachti-
gen. Voorwaarde hierbij is dat Psyche het op
de terugweg niet zelf opent. In haar grote
nieuwsgierigheid doet zij dit toch en wordt
door de Stygische slaap, die zich in het potje
blijkt te bevinden, overvallen. De intussen
genezen Amor is zijn geliefde gaan zoeken en
vindt haar in diepe slaap. Hij wekt haar hier-
uit en vliegt naar de Olympus om toestem-
ming te vragen voor zijn huwelijk, terwijl
Psyche liet geschenk van Proserpina naar
Venus brengt. Jupiter bepaalt in de goden-
vergadering dat Venus haar vijandschap moet
laten rusten, dat Mercurius Psyche naar de
Olympus moet brengen, waar haar onsterfe-
lijkheid verleend zal worden, dat het huwe-
lijk van Amor en Psyche door de goden
gevierd moet worden. ‘Zo werd het huwelijk
tussen Amor en Psyche plechtig voltrokken;
en zij baarde na verloop van tijd een dochter,
die wij Voluptas noemen.’

Voorwaar een prachtig verhaal en de ver-
zuchting van de ezel, dat hij het betreurde
geen pen en papier bij de hand te hebben om
zo’n mooi verhaal op te schrijven, is zeer
begrijpelijk5. Maar het is ook een vreemd
verhaal, vol raadsels en innerlijke tegen-
spraak6. Ligt dat aan de vertelster, die (na
afloop van het verhaal! ) beschreven wordt
als een anicula delira et temulenta, een getikt
en pimpelend oudje, iemand dus, die wij als
‘minder toerekeningsvatbaar’ zouden be-
stempelen? Wil Lucius (of zijn schepper
Apuleius) ons waarschuwen het verhaal niet
serieus te nemen, niet te zoeken naar ‘diepe-
re betekenissen’, of wil hij juist door deze
toevoeging de betekenis(sen) verhullen, ons
de verkeerde kant opsturen?

Het is onmogelijk in kort bestek een enigs-
zins volledig overzicht te geven van de ver-
schillende interpretaties van Amor en
Psyche.
Zeer globaal kan men zeggen, dat er, evenals
bij de interpretatie van de gehele Met.7 twee
richtingen zijn. De eerste richting zou men
de komisch-satirische kunnen noemen en in-
derdaad, het verhaal is vaak komisch, soms
zelfs burlesk. Met name het onderstaande
fragment bevat nogal wat passages, die ook
bij de fameuze ‘eerste lezer’ op de lachspie-
ren moeten hebben gewerkt: een kreunende
Amor in de ziekenkamer, Venus die scheldt
als een viswijf, de dames Ceres en Juno die
een goed woordje voor de jonge god doen
(metu sagittarium), maar nul op het request
krijgen en dat alles verteld (en beschreven) in
een taal die een grote literaire en vooral
juridische kennis bij de pimpelende vertelster
doet veronderstellen.
De tweede richting laat zich moeilijker om-
schrijven, maar een gemeenschappelijk ele-
ment in de theorieën van Fulgentius tot en
met Merkelbach is dat men het verhaal niet
‘letterlijk’ neemt, maar daarachter of daar-
onder een diep-serieuze bedoeling veronder-
stelt. Natuurlijk zijn er ook daarvoor aanwij-
zingen: de namen alleen al van Psyche,
Sobrietas, Sollicitudo, Voluptas doen de ge-
dachte aan een allegorie snel opkomen – de
vraag is wel, wat voor een dan? Gaat men
niet merlinistisch – ergocentrisch te werk en
betrekt men ook het overige werk van Apu-
leius in het geheel, dan mogen we van de
auteur van De Platonis dogmate8 best een
(speelse) weergave van de Platoonse concep-
tie van Eros en de Ziel (Phaedrus) verwach-
ten en als men er de nadruk op legt dat het
een Isis-priester is die zijn ezelachtig leven
beschrijft en dus ook de eigenlijke verteller is
van dit ‘sprookje’, dan heeft men een basis
voor een religieuze interpretatie – maar ook
hier, wat voor een dan? Is het een ‘Platonist
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myth proceeding to an Isiac conclusion’? 9

Met deze laatste interpretatie zijn we bij een
probleem beland dat onze aandacht ten volle
verdient: is er een relatie tussen het verhaal
van Amor en Psyche en de rest van de Meta-
morphosen, en zo ja, welke?
De aanhangers van de ‘komisch-satirische’
richting – men moet hier vooral de namen
van Helm en Perry noemen, ware viri Apu-
leiani zijn geneigd het bestaan van een relatie
te ontkennen: het verhaal is volgens hen één
van de talloze ‘novellen’; ook aan de omvang
en de plaats van dit verhaal kennen zij geen
speciale betekenis toe.
Men vergist zich als men denkt dat die relatie
dan wel gelegd zal worden door al diegenen
die de ‘serieuze’ uitleg hanteren. ‘Het verhaal
staat los in de samenhang van het geheel en
kan er daarom zonder bezwaar uitgelicht
worden,’ schrijft een vertaler10 in zijn voor-
woord en dat is ook de mening van menig
aanhanger van ‘de tweede weg’, maar inder-
daad als men zoekt naar relatieleggers zal
men hen toch in die kring vinden.
Ook zonder dat men vervalt tot een mania-
kale identificatie11 , zoals Merkelbach, vol-
gens wie Charite = Io = Psyche = Venus = Isis
(zodat de avonturen van Psyche de omzwer-
vingen van Isis symboliseren), lijkt het aange-
wezen de vertelsituatie bij de interpretatie te
betrekken. Binnen het kader van het geheel
heeft het ‘sprookje’ van Amor en Psyche
primair de functie de ontredderde Charite -
laqueus aut gladius out certe praecipitium
procul dubio capessendum est12 – te troos-
ten. Voor haar is het verhaal bestemd en zij
put er kennelijk zoveel moed uit dat de
gedachte aan zelfmoord op de achtergrond is
geraakt en zij een ontvluchtingspoging
waagt. Zij heeft zich nl. aan Psyche kunnen
spiegelen, temeer omdat er duidelijk over-
eenkomsten tussen de lotgevallen van beiden
zijn: afgezien van opvallende fysieke kwali-
teiten hebben zij een verstoord huwelijk ge-

meen en moeten zij vele beproevingen door-
staan, maar de hereniging met de geliefde zal
toch beider loon zijn – zo heeft Charite
moeten concluderen, niet geheel ten onrech-
te, zoals wij, lezers, zullen ervaren.
Het ‘verhaal in een verhaal’ is een bekend
literair fenomeen, zowel in de klassieke als
latere, en zeker contemporaine, literatuur13 .
In vele gevallen hebben wij te maken met
een geraffineerd uitgewerkte relatie tussen
het ‘hoofdverhaaF en het ‘ingebed verhaal’.
Dat is duidelijk het geval in het epos Europa
van Moschos, waar de beschrijving van het
korfje dat Europa draagt – voorgesteld is
o.a. Io bij het oversteken van de zee – geen
doel op zichzelf is, maar Europa’s eigen lot
moet anticiperen. Dat is misschien in eerste
instantie iets minder duidelijk in Catul-
lus’ epyllion over de bruiloft van Peleus en
Thetis, waar de beschrijving van de sprei die
het huwelijksbed siert en waarop de geschie-
denis van Theseus en Ariadne is afgebeeld
meer dan de helft van het totale aantal ver-
zen in beslag neemt – een onzorgvuldige
constructie, zo is vaak het onzorgvuldige
oordeel, want een fijnzinnige analyse leert
ons dat er wel degelijk een relatie is tussen
beide verhalen: het ene is het spiegelbeeld
van het andere14 . In beide gevallen hebben
wij te maken met een ekphrasis in specifieke
zin, nl. de beschrijving van een kunstwerk
met voorafschaduwende betekenis voor het
verhaalverloop. Ook in de Met. staat een
dergelijke ekphrasis: het vierde hoofdstuk
van het tweede boek biedt een beschrijving
van een marmeren beeldengroep, precies
midden in het atrium van Lucius’ gastvrouw
Byrrhena opgesteld. Het is een uitbeelding
van de bespieding van Diana door Actaeon:
‘men zag hoe hij reeds bijna in een hert
veranderd, in de grot en in de bron vol
verwachting Diana bespiedde, als zij haar bad
zou nemen’ (vert. Schwartz). Als Lucius
gefascineerd blijft kijken is Byrrhena’s com-
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mentaar tua sunt cuncta quae vides, dubbel-
zinnig! want het betekent niet alleen dat
Lucius het kunstwerk als het zijne mag be-
schouwen, maar zeker evenzeer dat het lot
van Actaeon – nieuwsgierigheid wordt be-
straft met een pijnlijke metamorfose – het
zijne zal zijn. Maar helemaal gaat deze ‘voor-
spelling’ natuurlijk niet op, want Actaeon
wordt verscheurd door zijn honden, die hem
niet herkennen (neem ze dat eens kwalijk!),
en Lucius wordt dan wel door slaaf en paard
verstoten, maar dat hij het leven behoudt
weet de lezer al vanaf het begin – hoe kan
men anders zijn levensgeschiedenis vertel-
len? Een misleidende ekphrasis, dus; geluk-
kig maar.

Terug naar Amor en Psyche. Het lot van
Psyche anticipeert dat van Charite, zo zagen
wij. Maar is dit wel helemaal waar? Zeker,
na de mislukte ontvluchtingspoging arriveert
Charite’s jonge echtgenoot bij de rovers – in
vermomming – en dat betekent hun onder-
gang en de redding van bruid en ezel. Het
huwelijk kan nu echt gevierd worden, maar
lang duurt het huwelijksgeluk niet. Het
wordt verstoord door Thrasyllus: al voordat
Charite met haar neef Tlepolemus in het
huwelijk trad was hij op haar verliefd gewor-
den en hij zint nu op een mogelijkheid
Tlepolemus uit de weg te ruimen. Tijdens
een jachtpartij stoot hij zijn vroegere vriend
van het paard, waarop deze door een wild
zwijn dodelijk verwond wordt. Ongegeneerd
dient hij zich als nieuwe echtgenoot bij
Charite aan, maar zij ervaart de toedracht
van het gebeurde in een droom, waarin
Tlepolemus verschijnt. Gruwelijk is haar
wraak: zij ontvangt Thrasyllus op haar
kamer, bedwelmt hem met wijn en steekt
hem de ogen uit. Dan pleegt zij zelfmoord
op Tlepolemus’ graf. Zo eindigt het verhaal
van Charite als het begonnen was: gladius
capessendus est. Even misleidend als haar

haar naam is voor Charite de voorspellende
waarde van het Psyche-verhaal!

Maar als ‘verhaal in een verhaal’ is Amor en
Psyche ook in een groter geheel ingebed en
dat grotere geheel is uiteraard de Metamor-
phosen zelf. Heeft het verhaal van Psyche
ook iets met dat van Lucius te maken? Is
het in feite voor hem bedoeld wat de oude
vrouw vertelt? – zij weet niet dat hij luis-
tert, maar wij, lezers, weten nu eenmaal
meer dan een romanfiguur, zo de schrijver
het wil. Inderdaad: Amor en Psyche, het
verhaal van een zwerftocht met bevrijdende
afloop, van een verzoening van een jaloerse
godheid die beproeving op beproeving op-
legt, is in hoge mate toepasselijk op het
levensverhaal van Lucius zelf15 , maar vóór
de lezer dit inziet is hij door de auteur op
het verkeerde been gezet, en dat niet voor de
eerste, noch voor de laatste keer.
In de romanwereld van de Met. vergaat het
ons als ‘onze held’ op het Risus-festival: het
is kennelijk allemaal heel leuk, maar we we-
ten pas later precies waarom. In tegenstelling
tot Lucius kunnen wij er wel om lachen.

Met. V 28-31 (Tekst van Helm I)

Venus had haar zoon opdracht gegeven
maatregelen tegen Psyche te nemen. In IV
30 wordt Amor geroepen, voor de vertelster
een goede gelegenheid om de jongen even te
karakteriseren: ‘En Venus roept onmiddel-
lijk haar zoon, je weet wel, die gevleugelde,
nogal een boef, die slechtgemanierd als hij is,
z’n neus ophaalt voor de openbare orde, met
vlammen en pijlen gewapend ‘s nachts door
andersmans huizen rent, ieders huwelijk ver-
stoort en ongestraft schandelijkheden zonder
eind begaat, en absoluut niets goeds uit-
richt.’ De opdracht zelf volgt in IV 31; de
passage dient grotendeels om de al eerder
geschetste jaloerse woede van Venus nog
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eens te onderstrepen: ‘Bij de banden van je
moeders liefde smeek ik je, zei ze, bij de
zachte wonden van je pijl, bij het honing-
zoete branden van die vlam van je: gun je
moeder haar vergelding, maar dan een volle-
dige! En straf die hoogmoedige schoonheid
streng en bewerkstellig dit ene alsjeblieft, in
plaats van alle andere dingen alleen dit maar:
laat dat meisje in de greep van een brandende
liefde raken voor een mens van het laagst

allooi, een die Fortuin in waardigheid, in
vermogen en zelfs in gezondheid heeft laten
boeten, en die zo laag staat dat hij in de hele
wereld de gelijke van zijn ellende niet vindt.’
In de hiernaast afgedrukte passage wordt nu
Venus op de hoogte gesteld van de wat al te
vrije interpretatie van deze opdracht door
haar zoon, en zij reageert op de voor haar
(alleen in dit sprookje?) karakteristieke
wijze.

NOTEN

1 Bijv. Junghanns, p. 165 (bezwaren bij Perry, p.
372); zie ook Haight,  pp. 154 en 193.

2 Volgens Helm II, p. 25, is het niet duidelijk ‘wie
es dem Esel möglich war die Erzählung von
Psyche mit anzuhören, welche die Alte doch
innerhalb der Höhle vorträgt und nicht in dem
Vorraum.’ In Met. IX 15 wordt in een soortge-
lijk geval de verklaring hiervoor door Lucius
zelf gegeven: hij is auribus grandissimis praedi-
tus.

3 Helm I, p. 106 (app. crit.), en Helm II, p. 407,
wijzen op een ongerijmdheid: Psyche heeft
Amor niet kunnen zien, maar wel betasten,
zodat zij moet weten dat het verhaal onwaar is.
Anders Helm III (p. 177 noot 4): ‘ich möchte
jetzt...in diesem Zug eher eine Charakteristik
der grenzenlose Naivität sehen, die Psyche auch
sonst zeigt.’

4 In het Latijn levert dit enkele fraaie polyptota
op: In Amoris incidit amorem; cupidine flag-
rans Cupidinis (Met. V 23)).

5 Uiteraard is dit een ‘schrijverstruc’ met dubbele
bodem; cf. Helm II, p. 21: ‘Da der Erzähler sie
ja trotzdem bringt, liegt eine bewusste Illusions-
störung zum Zweck der komischen Wirkung
vor.’ Het is bovendien een compliment aan ...
de auteur zelf!

6 Zo wordt de woonplaats van Psyche eerst (ken-
nelijk) in Klein-Azië gedacht, later op de Pelo-
ponnesus; zie Wagenvoort, p. 383. Vgl. ook
noot 3 en verder Walsh, p. 217.

7 Een goed overzicht van deze twee richtingen bij
Scobie, pp. 30 sq.

8 Over de echtheidsvraag spreekt Redfors overi-
gens een non liquet uit.

9 Walsh, p. 222.
10 v. Zuyiichem (p. VI), die overigens de relatie

Charite-Psyche wel legt.
11 Sterke kritiek bij Perry, p. 336: ‘This is all

nonsense to me’; afwijzend ook Walsh (p. 221,
n. 4), hoewel zijn interpretatie van Amor en
Psyche zeker veel aan die van Merkelbach heeft
te danken.

12 Met. IV 25: ‘De strop of het zwaard of een
sprong in de afgrond, dat is – ik weet het zeker
– het enige dat mij overblijft.’ (vert. Schwartz).

13 Voor de klassieke literatuur zijn baanbrekend
de beschouwingen van P. Friedländer, Johannes
von Gaza und Paulus Silentiarius, Leipzig und
Berün 1912, Einleitung, spec. p. 15. Voor
Moschos vergelijke men het commentaar van W.
Bühler, Wiesbaden 1960, pp. 85-86; voor Catul-
lus 64: F. Klingner, Studien zur griechischen
und römischen Literatur, Zürich 1964, pp. 206
sqq.; voor Apul. Met. II 4: Riefstahl, pp. 67-69.
Het fenomeen in de moderne lit. is behandeld
door Frank C. Maatje, Der Doppelroman, Gro-
ningen 19682.

14 Klingner spreekt, evenals H. Gomperts in zijn
analyse van Pale Fire van Nabokov (Soma
18/19, pp. 57-62), van een ‘omgekeerd spiegel-
beeld, maar beiden schijnen zij niet te beseffen
dat een spiegelbeeld altijd een ‘omgekeerd
beeld’ is.

15 Voor details, die hier niet kunnen worden aan-
gestipt, zie vooral Walsh, pp. 190-223.
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Metamorphosen V 28-31
Tekst van Helm I.

28 Interimdum Psyche quaesitioni Cupidinis intenta populos circumibat, at
ille uuinere lucernae dolens in ipso thalamo matris iacens ingemebat. tune auis
peralba illa gauia, quae super fluctus marinos pinnis natat, demergit sese
propere ad Oceani profundum gremium. ibi commodum Venerem lauantem

5 natantemque propter assistens indicat adustum filium eius, graui uuineris
dolore maerentem, dubium salutis iacere iamque per cunctorum ora populorum
rumoribus conuiciisque uariis omnem Veneris familiam male audire, quod ille
quidem montano scortatu, tu uero marino natatu secesseritis ac per hoc non
uoluptas ulla, non gratia, non lepos, sed incompta et agrestia et horrida cuncta

10 sint, non nuptiae coniugales, non amicitiae sociales, non liberum cantates,
sed..... enormis eluuies et squalentium foederum insuaue fastidium. haec illa
uerbosa et satis curiosa auis in auribus Veneris filium lacerans existimationem
ganniebat. at Venus irate solidum exclamat repente: ‘ergo iam ille bonus filius
meus habet amicam aliquam? prome agedum, quae sola mihi seruis amanter,

15 nomen eius, quae puerum ingenuum et inuestem sollicitauit, siue illa de
Nympharum populo seu de Horarum numero seu de Musarum choro uel de
mearum Gratiarum ministerio.’
Nec loquax illa conticuit auis, sed: ‘nescio’, inquit, ‘domina: puto puellam –
si probe memini, Psyches nomine dicitur – eum efflicte cupere.’

20 Tune indignata Venus exclamauit uel maxime: Tsychen ille meae formae
succubam, mei nominis aemulam si uere diligit, nimirum illud incrementum
lenam me putauit, cuius monstratu puellam illam cognosceret.’
29 Haec quiritans properiter emergit e mari suumque protinus aureum thala-
mum petit et reperto, sicut audierat, aegroto puero iam inde a foribus quam
maxime boans: ‘honesta’, inquit, ‘haec et natalibus nostris bonaeque tuae frugi
congruentia, ut primum quidem tuae parentis, immo dominae praecepta cal-

5 cares nec sordidis amoribus inimicam meam cruciares, uerum etiam hoc aetatis
puer tuis licentiosis et immaturis iungeres amplexibus, ut ego nurum scilicet
tolerarem inimicam?  sed utique praesumis nugo et corruptor et inamabilis te
solum generosum nec me iam per aetatem posse concipere. uelim ergo scias
multo te meliorem filium alium me genituram, immo ut contumeliam magis

10 sentias, aliquem de meis adoptaturam uernulis eique donaturam istas pinnas et
flammas et arcum et ipsas sagittas et omnem meam supellectilem, quam tibi
non ad hos usus dederam; nec enim de patris tui boins ad instructionem istam
quicquam concessum est.
30 Sed male prima pueritia inductus es et acutas manus habes et maiores tuos
irreuerenter pulsasti totiens et ipsam matrem tuam, me inquam ipsam, parricida
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denudas cotidie et percussisti saepius et quasi uiduam utique contemnis nec
uitricum tuum fortissimum illum maximumque bellatorem metuis. quidni? cui

5 saepius m angorem mei paelicatus puellas propinare consuesti. sed iam faco te
lusus huius paeniteat et sentias acidas et amaras istas nuptias. – sed nunc inrisui
habita quid agam? quo me conferam? quibus modis stelionem istum cohi-
beam? petamne auxilium ab inimica mea Sobrietate, quam propter huius ipsius
luxuriam offendi saepius? at rusticae squalentisque feminae conloquium

10 prorsus horresco. nec tamen uindictae solacium undeunde spernendum est. illa
mihi prorsus adhibenda est nec ulla alia, quae castiget asperrime nugonem
istum, faretram explicet et sagittas dearmet, arcum enodet, taedam deflammet,
immo et ipsum corpus eius acrioribus remediis coherceat. tune iniuriae meae
litatum crediderim, cum eius comas, quas istis manibus meis subinde aureo

15 nitore perstrinxi, dcraserit, pinnas, quas meo gremio nectarei fontis infeci,
praetotonderit.’
31 Sic effata foras sese proripit infesta et stomachata biles Venerias. sed eam
protinus Ceres et Iuno continuantur uisamque uuitu tumido quaesiere, cur truci
supercilio tantam uenustatem micantium oculorum coerceret. at illa:
‘oportune’, inquit, ‘ardenti prorsus isto meo pectori uiolentiam scilicet per-

5 petraturae uenitis. sed totis, oro, uestris uiribus Psychen illam fugitiuam uola-
ticam mihi requirite. nec enim uos utique domus meae famosa fabula et non
dicendi filii mei facta latuerunt.’

Tunc iliae non ignarae, quae gesta sunt, palpare Veneris iram saeuientem sic
adortae: ‘quid tale, domina, deliquit tuus filius, ut animo peruicaci uoluptates

10 illius impugnes et, quam ille diligit, tu quoque perdere gestias? quod autem,
oramus, isti crimen, si pueliae lepidae libenter adrisit? an ignoras eum mascu-
lum et iuuenem esse uel certe iam quot sit annorum, oblita es? an, quod
aetatem portat bellule, puer tibi semper uidetur? mater autem tu et praeterea
cordata mulier filii tui lusus semper explorabis curiose et in eo luxuriem

15 culpabis et amores reuinces et tuas artes tueasque delicias in formonso filio
reprehendes? quis autem te deum, quis hominum patietur passim cupidines
populis disseminantem, cum tuae domus amores amare coherceas et uitiorum
muliebrium publicam praecludas officinam?’

Sic illae metu sagittarum patrocinio gratioso Cupidini, quamuis absenti,
20 blandiebantur. sed Venus indignata ridicule tractari suas iniurias praeuersis illis

alterorsus concito gradu pelago uiam capessit.

154



AANTEKENINGEN

28 1 interimdum: ‘inmiddels’.
quaesitioni intenta: ‘op haar speurtocht naar C.
gespitst’.
2 uulnere lucernae dolens: C. was door een
druppel brandend hete lampolie getroffen;
evenals zijn moeder (Ilias E 343) is hij zeer
Fijngevoelig; evenals zij wendt hij zich tot zijn
moeder, maar waar Dione haar dochter troostte
(Ilias E 382) geeft Aphrodite niet thuis.
De ironische toon van de passage wordt groten-
deels bepaald door de situatie. In dit jonge
huwelijk wordt de man pijnlijk getroffen en
loopt naar moeder. Van de reconvalescentie
worden we goed op de hoogte gehouden: in
6,11 moet C. nog zijn kamer houden, maar in
6,21 heeft er zich een litteken gevormd. Hoe
ironisch ook behandeld, de tere huid van
Cupido versterkt zonder twijfel tegelijkertijd
het sprookjesachtige element.
auis peralba illa gauia: het is niet helemaal
duidelijk of het hier om een stern of een meeuw
gaat. De eerste heeft de voorkeur wegens zijn
gewoonte direct uit de lucht in het water te
duiken: demergit sese propere ad Oceani pro-
fundum gremium. Duikers, wier ornithologische
naam Gavia is, komen wegens hun diverse kleu-
ren niet in aanmerking. Zie Arnott, p. 261, n. 6.
3 pinnis natat: ‘zwemt met de vleugels’, d.w.z.
‘vliegt’. Hoewel sommige vogelsoorten inder-
daad van hun vleugels gebruik maken bij het
(onderwater) zwemmen is het gezien super fluc-
tus marinos duidelijk dat er hier een woordver-
binding gebruikt wordt die eerder aan Vergilius’
beschrijving van Daedalus’ vleugels doet den-
ken, het remigium alarum – wat Vondel ver-
taalt met ‘het roeituigh zijner vleugelen’.
(Aneis 6,19).
4 Venerem ... propter assistens: ‘zich dichtbij
Venus opstellend’.
lauantem natantemque: hendiadys: ‘die al
zwemmend een bad nam’; commodum ‘zojuist
bij lauantem etc.
5 adustum filium eius ... iacere: in de a.c.i.
wordt de voor ons gevoel belangrijke medede-
ling dat C. zich gebrand heeft gereduceerd tot
adjectief bij filium.
graui uulneris dolore maerentem: ‘kreunend van
de heftige pijn van zijn verwonding’: versterkt
de bovenvermelde ironie en sprookjesachtige
sfeer, terwijl dubium salutis ‘twijfelend aan zijn
beterschap’ van een onsterfelijke god gezegd,
vooral het ironische element onderstreept.
Walsh meent dat ‘every word in the description

of Cupid’s sickness is deliberately ambivalent,
suggesting  both  physical and  emotional
suffering.” (p. 208, n. 4).
6 iamque ... omnem ... familiam male audire:
‘en dat de hele familie .. al een slechte pers
had.’ per cunctomm ora populorum: ‘in de
gesprekken van alle volkeren’. Faam is in het
algemeen in de oudheid een uiterst belangrijke
drijfveer voor activiteiten, en een waar men zich
in het minst niet voor schaamt. In dit sprookje
is het in het bizonder een belangrijk gegeven:
aan het begin wekt Psyche’s faam de woede van
Venus op, en door die reactie wordt de zaak
aan het rollen gebracht.
7 rumoribus conuiciisque uariis: ‘met geruchten
en verwijten van diverse aard’.
quod ille ... tu ... sece sseritis: 2e pers. mv.
waar wij liever scheiden: ‘omdat hij op reis
gegaan is om ..., en U vrijaf genomen hebt om
...’
8 montano scortatu: J.W. Beek vertaalde 73
jaar geleden heel ‘vriendelijk’ ‘om een galant
avontuurtje op de bergen’. Scortatu (‘hoererij’) is
een hapax, wat het gezochte in dit stijlbloempje
onderstreept: niet alleen hebben we het rijm,
maar ook corresponderende woordsoonen; hoe-
wel de doelstelling van moeder en zoon verschil-
lend zijn is er toch ook een zekere overeen-
komst!
ac per hoc: ‘en hierdoor’. Het hieropvolgende
motief – doordat een god het druk heeft met
eigen zaken lopen de toestanden in de wereld
mis – is welbekend, b.v. uit de mythe van
Demeter en Persephone (Hom. Hymne Dem.
305).
9 lepos: als je dit met ‘het elegante liefdes-
spel’ vertaalt klinkt het de Nederlander precieus
in de oren, maar als hij het met ‘lol’ vertaalt zet
hij zijn klomp er midden in. incompta (nietver-
fijnd) et agrestia (boers) et horrida (ruw, onge-
manierd): drie begrippen die de tegenstelling
geven van uoluptas, gratia, lepos en juist daar-
door de inhoud hiervan mee bepalen.
10 nuptiae coniugales: de gauia is erop uit de
legitimiteit van Venus’ activiteiten te onderstre-
pen en het is interessant te horen dat Venus (en
Eros) ook met amicitiae sociales en liberum (=
liberorum) cantates te maken hebben.
11 sed enormis eluvies: ‘troep’, overigens is de
tekst hier onzeker: eluuies is een conjectuur van
Beroaldus, die echter, evenmin als de door
Helm in het voetspoor van v.d. Vliet aangeno-
men lacune vóór enormis, noodzakelijk lijkt.
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squalentium ... fastidium: lett. ‘de onaange-
name afschuwelijkheid van vieze verbindingen’
(men ‘rotzooit maar wat raak’).
Illa uerbosa et satis curiosa auis: uerbosa ‘praat-
ziek’ past goed bij een stern, curiosa (hier:
bemoeiziek) kleurt het voorafgaande adjectief:
er is sprake van bemoeiziekc roddel; satis =
valde.
12 filium lacerans existimationem: ‘en gooide
daarmee de goede naam van Venus’ zoon te
grabbel’ (lett. verscheurde), in de ogen van die
moeder dan, wel te verstaan; gannire: het krijsen
van de vogel (ook wel het grommen van een
hond).
13 irata solidum: ‘door en door woedend’ (soli-
dum is een adverbiale accusativus, betekenis
ongeveer δειν�ς)-
repente: ‘onmiddellijk, direct’, niet ‘plotseling’;
cf Verg.Aen. 2,380.
ille bonus films meus: ‘die mooie zoon van me’.
15    quae puerum ingenuum et inuestem sol-
licitauit: ‘die een vrije jongen, een die nog niet
eens de leeftijd heeft, heeft verleid’. Een groot
deel van de humor ligt in het plechtige gebruik
van Romeinse rechtstermen door de woedende
godin. Op zichzelf is sollicitare voor het lonken
van een prostituee niet opvallend, maar haar
prooi is zowel ingenuus (als vrije burger gebo-
ren, met als bijbetekenis volgens Norden ‘onbe-
dorven, die van de liefde nog niets weet’, n.b.
van Amor gezegd) als inuestis ‘baardeloos’. Vol-
gens het Romeinse Recht was een huwelijk pas
mogelijk als de jongen pubes, het meisje viri
potens was. De verklaring van inuestis was al in
de oudheid een vraagstuk. Vestis betekent ge-
woonlijk ‘kleed’, hier dus toga, maar kan ook
‘baard’ of ‘schaamhaar’ (Lucr. 5,673) beteke-
nen.
siue .. ministerio: aan een menselijk wezen
denkt  Venus natuurlijk al helemaal niet. De
woorden populo, numero, choro, ministerio zijn
goed gekozen: er zijn talrijke Nymphen, er zijn
drie (soms vier) Horae (Seizoengodinnen), er is
een rei van Muzen en de Gratiën zijn Ve-
nus’ dienende hofdames.
18 Nec loquax illa conticuit auis: ‘De praat-
zieke vogel zweeg niet’. De wending parodieert
zonder twijfel epische antwoordformules.
In het volgende is de tekst weer onzeker. Men
kan Helm volgen: puto puellam - si probe
memini, Psyches nomine dicitur – (eum) efflic-
te cupere: ‘Ik geloof dat hij hardstikke verliefd
is op een gewoon meisje – als ik me goed

herinner heet ze Psyche’. Maar het zou kunnen
zijn dat er niets weggevallen is: puto puellam –
si probe memini, Psyches nomine. Dicitur
efflicte cupere. ‘Een gewoon meisje geloof ik,
als ik me goed herinner met de naam Psyche. Ze
zeggen dat hij hartstikke verliefd is’. Men hoeft
dan alleen te aanvaarden dat er bij puto puellam
een ellips van ‘eam esse’ is.
20 meae formae succubam: ‘mijn mededingster
in schoonheid’.
21 illud incrementum: ‘dat lelijke stuk’: de taal
van de schoonheidsgodin is nauwelijks parle-
mentair te noemen.
22 lenam me putauit: ‘beschouwde me zeker als
een madam (koppelaarster)’.
cognosceret: finale zin: ‘om op haar aanwijzing
kennis te maken met dat meisje’.

29 1 haec quiritans: ‘zo krijste ze en ...’ quiritare
is evenals het ned. krijsen; krijten, fr. crier, it.
gridare, een klanknabootsend woord.
properiter = propere: de adverb. uitgang kan
een archaïsme zijn.
2 iam inde a foribus: ze begint al bij de deur!
quam maxime hoans: ‘schreeuwend zo luid ze
kon’. Bo(u)are: (vgl. âï�ν); men denkt bij dit
werkwoord in tegenstelling tot quiritare eerder
aan bassen dan aan sopranen. Uit het feit dat
Apuleius beide werkwoorden voor Venus ge-
bruikt zou kunnen blijken dat hij geen speci-
fieke klanken heeft willen suggereren.
In haar woede wordt Venus zeer welsprekend.
3 honesta.....haec: ‘een keurig gedrag dit’: ze
uit zich in een bijtend sarcasme en vergeet daar-
bij dat Amors gedrag wel degelijk ‘natalibus
nostris congruentia (‘in overeenstemming met
onze afkomst’) is, vooral omdat Jupiter, Venus’
vader, bij zijn dochter deze (klein)zoon heeft
verwekt.. (in 6,22 aan het eind van het sprook-
je, noemt Jupiter Amor ‘domine fili’, in 6,23
noemt hij Venus ‘filia’), of is Venus wellicht
boos omdat haar zoons huwelijkse moraal beter
is dan de hare?
bonaeque tuae frugi (se. congruentia): ‘in over-
eenstemming met je brave inborst’. Ook hier
komt het Venus in haar boosheid van pas te
pretenderen dat Amor een oppassende jongen is
die niet opgepast heeft.
Venus heeft nu twee klachten, ingeleid door ut
en onderscheiden door primum quidem
..........uerum etiam. Beide klachten vallen
uiteen in twee delen: 1a. ut.. praecepta calcares
‘dat je mijn opdrachten met voeten getreden
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hebt’, uitgelegd in b. nec...cruciares:; ‘en mijn
vijandin niet gekweld hebt’; en dan de tegen-
stelling 2a. (inimicam) amplexibus iungeres ‘dat
je haar zelfs met je omhelzingen aan je verbon-
den hebt’, met het gevolg b. (en dat is het hem
natuurlijk..) ut ego nurum scilicet tolerarem
inimicam: ‘zodat ik zeker mijn vijandin als
schoondochter zou moeten tolereren’.
4 parentis, immo dominae: ‘je moeder, of liever
je meesteres’. Venus laat geen gelegenheid voor-
bijgaan om aan te duiden in welke rechten zij
gekrenkt is. Men bedenke bij het hele volgende
stuk dat Amor impius is ten opzichte van zijn
moeder, volgens romeins rechtsgevoel een
uiterst streng te straffen vergrijp. (Norden pp.
128 sqq.)
5 hoc aetatis puer bij iungeres amplexibus: ‘dat
jij, een jongen van jouw leeftijd... (mijn tegen-
standster) omhelst hebt:’
6 licentiosis et umnaturis (bij amplexibus): in
liaar woede loopt Venus lelijk vast.
scilicet: duidt vaak de door de spreker veron-
derstelde motivering of bedoeling van een ander
aan: ‘allicht’, ‘natuurlijk’.
7 sed utique praesumis: ‘maar je neemt zonder
meer aan...’
7 nugo et corrupter et inamabilis: vocatieven ‘jij
Jan Klaassen, jij verkrachter, jij aterling’ (syn-
detisch tricolon). Tegenover Amor werkt in-
amabilis nogal komisch.
te solum generosum (sc.esse): dit kan betekenen
‘dat jij de enige bent die de juiste geboortekwa-
lificatie heeft (nl. voor die baan van je)’. Gezien
de frase die volgt is het evenwel aardiger te
vertalen (zie Fernhout, Grimal) ‘dat jij de enige
bent die kinderen krijgen kan’. Venus weet
overigens nog niet dat Psyche in verwachting is
want in 6,9 wordt beschreven hoe ze dat ont-
dekt.
8 nec me iam per aetatem posse concipere: ‘en
dat ik te oud ben om nog een kind te krijgen’.
Venus bekommert zich weinig om de waar-
schijnlijkheidwaarde van haar argumentatie en
we nemen aan dat zelfs de arme Charite, aan wie
de oude vrouw het verhaal vertelt op, dit punt
moet grinniken, vooral als Venus vervolgens
bedenkt dat ze Amor misschien nog beter te
pakken kan krijgen door een slaaf te adopteren.
9 ut contumeliam magis sentias: zoals eer een
drijfveer is, zo schrikt de gedachte aan smaad
af.
10 alufuem de meis vernulis: ‘een van mijn
slaatjes’. Een verna is een thuis, d.w.z. in het huis

van zijn meester geboren slaaf. Het verklein-
woord kan hier letterlijk zijn (een jong slaatje)
of ook een subtiel affectief element bevatten.
Formeel gesproken is dit vreemd omdat a. vrou-
wen niet konden adopteren (behalve, in latere
tijd, op informele wijze) en b. slaven niet
geadopteerd konden worden. In de praktijk
schijnt dat laatste via legale omwegen wel voor-
gekomen te zijn. Zelfs dit typisch juridische
grapje weet Merkelbach een religieuze zin te
geven (pag. 28): ‘Die Drohung der Venus, an
Stelle des Eros cinen ihrer Sklaven zu adoptie-
ren, spielt daraufan, daszjeder Myste durch die
Initiation Adoptivsohn der Isis wurde.’
11 et omnem meam supellectilem: samenvat-
tend ‘dat hele arsenaal’, maar met speciale na-
druk op meam: Amor moet goed weten dat hij
van zijn moeder afhankelijk is.
12 ad hos usus: ‘voor dit gebruik’ nl. dat Amor
Psyche aan zich verbonden had. In 5,23 ver-
wondt Psyche zich per ongeluk aan Amors pijl
en ontbrandt zo in liefde voor hem: dat kan dus
nauwelijks als gebruik door Amor aange-
merkt worden; pas aan het eind van het
sprookje zal Amor Psyche innoxio punctulo
sagittae suae uit een stygische slaap opwekken
(6.21).
nec enim ... concessum est: het wordt nog eens
met nadruk herhaald dat geen stuk gereedschap
van Amors vader (Jupiter! ) is. Venus is niet in
staat patria potestas uit te oefenen, maar heeft
bij voortduring beschikking over haar eigen
bezit (bona materna).
ad instructionem istam: ‘voor die uitrusting van
je’ (die daar blijkbaar naast hem ligt).
(Het is wellicht juist er op te wijzen dat slaver-
nij in de godenwereld eigenlijk beperkt is tot
komische en burleske situaties: een van de
aspecten van de burleske hier is het overbrengen
van gespecialiseerde menselijke situaties op de
godenwereld).
30 male....inductus es: ‘je bent slecht opgeleid (voor
je baan)’.
acutas manus habes: de portée van deze uit-
drukking is niet duidelijk. Grimal suggereert dat
het een volksuitdrukking is en verwijst naar de
Thes., die ter plaatse het tegendeel beweert. Het
griekse �êυøειρ suggereert iemand die gemak-
kelijk op de vuist gaat, wat hier nauwelijks de
bedoeling kan zijn, tenzij in overdrachtelijke zin
dat Amors pijlen wat los in de koker zitten,
vooral als iemand hem niet aanstaat; welnu, dat
zou hij dan van niemand vreemd hebben.
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2 irreuerenter: Amor heeft geen eerbied voor de
voorafgaande generatie, waarbij dan Venus
vooral aan de naaste kring denkt, zoals uit het
volgende blijkt.
pulsasti totiens: ‘heb je talloze malen geraakt’.
In de Lex Cornelia de iniuriis werden zware
straffen voorgeschreven voor diegenen die het
waagden tegen hun ouders de hand op te hef-
fen.
et ipsam matrem tuam: et heeft de kracht van
‘en vooral’ en alsof de verontwaardiging daaruit
nog niet duidelijk genoeg is, legt Venus er nog
een schepje bovenop: ‘me inquam ipsam’ ‘ja
heus/ik bedoel mezelf.
parricida: bijstelling bij de tweede persoon, ‘jij
als moedermoorder’; men kan het natuurlijk
ook als vocatief opvatten. Het woord is hier
duidelijk, hoewel met een zekere overdrijving,
in zijn oorspronkelijke betekenis bedoeld.
3 denudas cotidie: ‘stel je dagelijks bloot’, of-
wel ‘zet je dagelijks voor schut’. Men kan het
ook letterlijk nemen (daarbij bijvoorbeeld over-
wegend dat Cupido ongetwijfeld schuld heeft
aan vele naakte Venusbeelden), maar zie bene-
den ‘irrisui habita’.
et percussisti saeptius: ‘en heb je al te vaak
getroffen’.
quasi uiduam utique contemnis: ‘en hebt niets
dan minachting voor me, alsof ik een weduwe
was’. Venus denkt in bijzonder menselijke ter-
men. (cf. Norden p. 121).
4 uitricum tuum: ‘je stiefvader’ (nl. Mars).
Strikt genomen gebruikt Venus een eufenisme:
Venus was met Vulcanus getrouwd (Juno
noemt haar nurus, en Vulcanus had haar een
gouden wagen als nuptiale munus gegeven 6,4
en 6,6) maar leefde met Mars samen (het be-
roemde verhaal van het net waarin Vulcanus
hen beiden vangt en aan de lachende goden
tentoonstelt, dat we Uit Homerus en Ovidius
kennen, wordt in het sprookje niet vermeld).
De beschrijvende frase uitricum-bellatorem il-
lustreert Mars evenzeer door vorm als door in-
houd.
quidni? Ongeveer: ‘en als je vraagt hoe ik daar-
bij kom, dan zal ik je dat precies op een briefje
geven’.
cui saepius...puellas propinare consuesti: ‘wie
je vaak genoeg meisjes placht voor te schotelen’.
5 in angorem, mei paelicatus: ‘zodat ik in angst
leefde voor mijn concubinaat’. Er wordt nogal
eens gedacht dat dit moet betekenen ‘zodat ik
in angst leefde dat mijn man een concubine zou
nemen’, wat zou moeten betekenen dat ze met

Mars getrouwd is, ofwel (Helm II) ‘zodat ik
bang moet zijn concubine te worden’, maar een
opzij geschoven echtgenote wordt geen concu-
bine en een opzij geschoven concubine hoeft
niet bang te zijn voor het concubinaat, wel voor
het verlies daarvan.
faco: een archaïsche vorm die telkens weer
opduikt, ook bij latere schrijvers als Apuleius;
‘ik zal zorgen’ met de conj. te paeniteat ‘dat je
spijt krijgt van.....’
6 et sentias acidas et amaras istas nuptias: ‘en
dat je een zure en bittere smaak overhoudt van
dat huwelijk’. Het homoeoteleuton (vijfmaal
-as) onderstreept de inhoud (hoewel wij eerder
met dichtgeknepen i of e zouden werken dan
met de open a.)
sed nunc: vanaf dit punt vergeet Venus dat
Amor in dezelfde kamer ligt ziek te zijn en
spreekt tot zichzelf, en wel in de vorm van een
rhetorische dubitatio.
inrisui habita: ‘nu ik tot voorwerp van spot
gemaakt ben’. Eerst komen er dan drie dubita-
tieve vragen (steeds precieser): ‘wat moet ik
doen? ‘, ‘waar zal ik heengaan’, ‘hoe zal ik die
slimme schoft (stelio is eigenlijk hagedis, dan
ook schurk) op z’n plaats houden? ‘. Dan, nog
preciezer,  overweegt  ze  de mogelijkheid
Sobrietas te hulp te roepen (en achteraf, in 6,22
blijkt dat ze dat ook inderdaad gedaan heeft).
Wijsgerig gesproken staan Sobrietas en Luxuria
natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. In de hier-
op volgende overweging is de tekst nogal eens in
twijfel getrokken. Wij lezen, liever dan de hier-
boven afgedrukte tekst van Helm, met de hss.:

petamne auxilium ab inimica mea Sobrie-
tate, quam propter huius ipsius luxuriam
offendi saepius, aut rusticae squalentisque
feminae conloquium prorsus adhibendum
est? Horresco, nec tamen uindictae...
(cf. Grimal).

9 rusticae: het platteland wordt al sinds Sappho
met een gebrek aan cultuur geassocieerd, en de
omgekeerde associatie volgt gemakkelijk.
conloquium +genit.: gesprek met; adhibendum
est: ‘moet ik me begeven in...’
10 uindictae solacium: ‘de troost van de wraak
(of straf)’; undeunde: ‘vanwaar ook afkomstig’.
illa mihi prorsus adhidenda est: ‘ja, haar heb ik
nu net nodig..’ quae castiget ‘om te straffen’.
Moeder Venus maakt gebruik van haar ius
emendationis.
12 explicare: ‘losbinden’; sagittas dearmare: het
is niet helemaal duidelijk wat hier mee bedoeld
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wordt: C. van zijn pijlen ontdoen (sagittas als
ace. v. betrekking) of de pijlen van hun punten
ontdoen. In de laatste betekenis past het niet
best in de reeks.
13 immo et: de vorige elementen van de straf
waren negatief, nu krijgen we de positieve ele-
menten, de krasse geneesmiddelen (acriora
remedia) die de jongen lijfelijk (ipsum corpus)
moeten beteugelen (co(h)ercere). De remedia
worden dan in de laatste zin gespecificeerd.
tunc iniuriae meae litatum crediderim: ‘dan
pas kan ik het onrecht mij geschied verzoend
achten...’. De toon van deze woorden is duide-
lijk plechtig-religieus dan wel plechtig-legaal.
14 cum deraserit. So brie tas is nog als onder-
werp gedacht.
15 meo gremio: ‘op mijn eigen schoot’.
nectarei fontis (griekse genit.) infeci: ‘ik
heb....geïmpregneerd met nectarvocht’
pinnas....praetotonderit:  (wanneer Sobrietas
hem) ‘de vleugels heeft gekort’.

31 1 foras sese proripit: ‘werpt ze zich de deur
uit’: haar beweging is nog in overeenstemming
met haar humeur (infesta = boos).
stomachari wordt in de woordenboeken ver-
klaard als boos worden, zich ergeren; stomachus
wordt evenwel ook locaal gedacht als zetel van
de bilis (gal) die dat humeur (die (h)umor) is –
in dit geval natuurlijk een venerische bilis.
eam...continuantur: ‘haar ontmoeten C. en J.’
2 quaesiere = quaesiverunt.
truci supercilio: met gefronste wenkbrauw.
4 oportune..uolentiam...perpetraturae uenitis:
jullie komen net op tijd...om mijn verlangen te
bevredigen’.
prorsus versterkt het voorafgaande ardenti (het
hart gloeit van woede).
5 Psychen illam fugitiuam uolaticam: de on-
vindbaarheid van Psyche wordt onderstreept
door uolaticam: de vogel is gevlogen. Venus
behandelt (hier voor het eerst overigens: dit zou
kunnen duiden op groeiende woede! ) Psyche
als een weggelopen slavin, iets wat even later in
het sprookje de weigering van Juno en Ceres
moet verklaren Psyche hulp te bieden. De gavia
had overigens Venus niet verteld dat Psyche
voortvluchtig was, noch is er gezegd dat ze het
bij geruchte vernomen heeft, zoals ze veronder-
stelt dat C. en J. de chronique scandaleuse
(famosa fabula) van haar huishouden wel ge-
hoord zullen hebben.
6 nec...uos utique...latuerunt: ‘zijn u helemaal
niet verborgen gebleven.’

non dicendi filii mei: ‘(de activiteiten) van die
jongen die niet meer mijn zoon mag heten’.
Volgens Norden steekt hier een ontervingsfor-
mule in, anderen denken aan een meer algeme-
ne verwensing.
8 non ignarae quae gesta sunt: ‘die heel goed
wisten wat er gebeurd was’. De tekstwijziging
non is heel licht (n); men kan ook denken aan
het net wat minder bekende gnarae: ‘op de
hoogte met.’
palpare – afhankelijk van adortae sunt –, eig.
iemand op de rug kloppen, strelen, aaien, hier
ongeveer “doen bedaren’.
9 domina: de dames beginnen heel beleefd met
‘mevrouw’.
quid tale ... deliquit: ‘wat voor ergs heeft ...
gedaan?’
animo peruicaci: ‘koppig, met hardnekkigheid;
onvermurwbaar’: in deze bijwoordelijke bepa-
ling duiden de dames al aan welke lijn zij zullen
volgen.
10 tu quoque: deze woorden hebben wel eens
moeilijkheden opgeleverd, maar het kan goed
zijn dat zij bedoelen dat ‘ook Venus’ te gronde
wil richten wie Amor liefheeft (quam ille
diligit), niet alleen Psyche’s zusters, wier kwade
bedoelingen in 5.10; 5,12 en 5,16 duidelijk
gemaakt waren. Aldus Helm II. Anderen lezen
liever quoquo modo of quaqua (‘hoe dan ook’).
gestire:  ‘verlangen, hevig begeren’, sterke
taal die in overeenstemming is met Venus’ emo-
tionele staat.
quod autem .. isti crimen.. ‘hoe kan je het hem
als een misdaad aanrekenen, als..’
11 si pueliae lepidae libenter adrisit: met lillen-
de alliteratie: ‘als hij het leuk vond naar een lief
meisje te lonken’.
masculum et iuuenem: Venus had immers ge-
zegd dat Amor nog impubes (immaturus) was.
Men kan hier vertalen als hendiadys ‘een vol-
wassene van het mannelijk geslacht’.
12 uel certe..oblita es: ‘of je bent zeker verge-
ten...’
iam qout sit annorum: de opmerking (‘hoeveel
jaren hij al telt’) heeft alleen zin tegen de ach-
tergrond van de redegevende bijzin die volgt; en
dan alleen als we in eerste instantie de mytholo-
gische fictie aanvaarden, en pas in tweede in-
stantie het komische effect van romeinse wets-
begrippen in deze situatie savoureren, en über-
haupt geen verdere kritiek op de situatie oefe-
nen.
quod aetatem portat bellule: ‘omdat hij zijn
jaren zo bekoorlijk draagt’ (Schwartz). Volgens
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Merkelbach (p. 28, n. 3) is de conjectuur van
v.d. Vliet portas te verkiezen.
14 cordata mulier: ‘een verstandige vrouw’ (de
vleierij ligt er tamelijk dik bovenop).
lusus: ace. mv. ‘speelse avontuurtjes”.
15 artes: de technieken van de liefde en de
deliciae, die genietingen, worden hier geheel en
al als Venus’ terrein beschouwd.
16 De volgende zin moet de strijdigheid van
Venus’ houding uitdrukken, en de godinnen
slaan met quis autem te deum..patietur (een
poëtische zegswijze voor quis autem deorum te
patietur) een plechtige toon aan om dan vervol-
gens met de naam van Venus’ zoon te gaan
spelen, die in het sprookje gewoonlijk Cupido,
maar een enkele maal ook Amor heet.
passim cupidines populis disseminantem: ‘als je
overal liefdesverlangens onder de mensen (niet:
de volkeren!) uitzaait’.
17 cum tuae domus amores amare coherceas:
‘terwijl je de liefdes van je huis op bittere wijze
binnenhoudt’.
uitiorum...officinam’ het gaat hier om de werk-
plaats waar de vrouwelijke uitia vervaardigd
worden, maar deze officina is publica: voor
iedereen toegankelijk, zoiets als het Openbaar

Ontwikkelingscentrum Voor Vrouwelijke Vrij-
heden...
18 praecludas: ‘afgesloten houdt’, nl. voor je
huisgenoten.
19 metu sagittarum: de motivering sorteert een
duidelijk ironisch, maar ook lichtvoetig effect
patrocinio gratioso: patriocinio: slaat op de be-
schermende hulp die ze Amor bieden, gratioso
op het welgevallen dat hij daaraan heeft en dat
dan hem weer gunstig stemt ten opzichte van de
dames C. + J.
20 blandiebantur: + dativ.: ze vleiden Cupido
quamuis absenti, maar blijkens het begin van dit
hoofdstuk toch niet al te ver verwijderd.
ridicule tractari: ‘in het belachelijke getrokken
werden’. Ook Seneca maakt in zijn werk over
de toom volstrekt duidelijk dat er met een
vertoornde niet te praten valt...
suas iniurias: het onrecht haar aangedaan, niet
alleen door Psyche die te mooi was, maar ook
door Amor, zoals in hfdst. 29 en 30 opgesomd.
praeuersis illis alterorsus: lett.: ‘nadat zij in
tegengestelde richting voorbijgegaan waren’.
Venus draait dus haar collegae de rug toe en
neemt de weg naar zee.
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