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Inleiding 

 

òLiefde is een soort innerlijk lijden dat onstaat door het zien van of excessief denken aan de 

schoonheid van iemand van het andere geslacht, wat ervoor zorgt dat iemand meer dan wat dan ook 

wenst om die ander vast te houden en in gedeeld verlangen alle regels van de liefde uit te voeren in 

die ander zijn omhelzing.ó 

(Andreas Capellanusõ definitie van de liefde in zijn Amore Libri Tres1) 

 

In medische traktaten uit de middeleeuwen werd het lijden aan onmatige verliefdheid gezien 

als een ziekte met de naam amor hereos. Gepaard met zowel psychische als fysieke gevolgen 

kan deze ziekte de dood tot gevolg hebben. Dit onderzoek richt zich op de afbeelding van 

amor hereos in middeleeuwse kunst. Zijn er verschijnselen, effecten en gevolgen van amor 

hereos afgebeeld en zo ja, op welke manier? Om een gedegen antwoord op deze hoofdvraag te 

geven zijn er deelvragen geformuleerd. 

Bij de vormgeving van dit onderzoek is het hoofdthema van de 

onderzoekswerkgroep, het lichaam in de middeleeuwen, in acht genomen. Colleges over de 

elementenleer van Galenus riepen vragen op over middeleeuwse opvattingen betreffende 

verliefdheid en de effecten op het menselijk lichaam. De onderzoeksvraag verbindt 

uiteindelijk de themaõs verliefdheid en het menselijk lichaam en voegt de vertaalslag naar de 

kunst hieraan toe.  

Er is veel onderzoek verricht naar amor hereos, de ziekte van verliefdheid in de 

middeleeuwen. Mary Frances Wack is de grondlegger op het gebied van de liefdesziekte in 

de middeleeuwen. Wack verdiepte zich in de medische aspecten van verliefdheid en dit 

resulteerde in het boek Lovesickness in the Middle Ages. Echter, tijdens de oriënterende fase 

van dit onderzoek werd al snel geconcludeerd dat veel bronnen amor hereos behandelen in 

literaire hoofse bronnen maar er wordt nergens een vertaalslag naar de kunst gemaakt.  

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek wordt uiteengezet hoe amor hereos in 

verschillende middeleeuwse medische traktaten is beschreven. Welke psychische en 

lichamelijke symptomen worden er aan de ziekte toegeschreven en hoe is dit vertaald naar 

afbeeldingen. Het tweede hoofdstuk behandelt de remedies voor deze vorm van excessieve 

verliefdheid en de eventuele weergave ervan. In het derde hoofdstuk wordt nader 

onderzocht welke vijf stadia aan verliefdheid werden toegekend en hoe die zijn afgebeeld. 

Ovidius werd in de middeleeuwen gelezen en verspreid in al dan niet verluchte 

handschriften. In zijn verhalen wordt vaak pijnlijk duidelijk dat de gevolgen van verliefdheid 

tragisch en onomkeerbaar kunnen zijn. Tot slot worden er daarom afbeeldingen van Dido, 

Lavinia en Aeneas behandeld uit de geïllustreerde Eneasroman van Heinrich von Veldeke. 

                                                 
1 John Jay Parry, The Art of Courtly Love. By Andreas Capellanus, New York 1959, p. 28. 
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Hoofdstuk 1  Amor hereos  in medische traktaten 

 

In verschillende medische traktaten uit de middeleeuwen wordt amor hereos beschreven als 

het lijden aan onmatige verliefdheid. Deze ziekte kan hevige lichamelijke en fysieke 

verschijnselen tot gevolg hebben. Mary Frances Wack is de grondlegger op dit gebied en de 

traktaten die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn afkomstig uit haar boek Lovesickness in the 

Middle Ages. In de bijlage zijn de Latijnse teksten en hun Engelse vertaling opgenomen. De 

traktaten die hierna worden behandeld zijn die van Constantinus Africanus, Gerard du 

Berry, Egedius, Petrus Hispanus en Bona Fortuna. Per traktaat zal kort de beschrijving van 

amor hereos aan bod komen. Vervolgens worden er afbeeldingen van de ziekte van amor 

hereos behandeld. 

Voordat er wordt ingegaan op bovenstaande medische traktaten wordt in het kort 

de elementenleer van Galenus geschetst zodat er een goed begrip is van de context waarin 

amor hereos bestond.  

 

1.1 Ziekte in de middeleeuwen 

 

Vrijwel iedere middeleeuwse medische auteur werkte binnen het raamwerk van galenische 

ideeën. Galenus leefde in de 2e eeuw na Christus, en er zijn slechts fragmenten bewaard 

gebleven van zijn vele geschriften over geneeskunde en filosofie. Deze fragmenten waren in 

vertaling bekend in de middeleeuwen.2 De elementenleer van Galenus was gebaseerd op de 

vier elementen (lucht, aarde, water en vuur) en de vier lichaamssappen (bloed, slijm ,gele gal 

en zwarte gal). De onderlinge verhoudingen tussen die sappen en elementen bepaalden of 

iemand gezond, morbide of neutraal was. Deze combinatie van lichaamssap en element had 

invloed op de gemoedstoestand en het karakter van mensen.3 In onderstaand schema is dit 

overzichtelijk weergegeven: 

 

Lichaamssap Element Orgaan Toestand Karakter 

Bloed Lucht Hart Vochtig/warm Sanguinisch 

Slijm Water Hersenen Vochtig/koud Flegmatisch 

Gele gal Vuur Lever Droog/warm Cholerisch 

Zwarte gal Aarde Milt  Droog/koud Melancholisch 

 

                                                 
2 P.M. Jones, Medieval Medicine in Illuminated Manuscripts, Londen 1998, p. 21. 
3 B. D. Haage, ôóAmor hereosó als medizinischer Terminus technicus in der Antike und im Mittelalterõ, in: Theo 
Stemmler, Liebe als Krankheit. 3. Kolloquium der Forschungsstelle für europäische Lyrik des Mittelalters, Mannheim 
1990, pp. 42-43. 
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Het lichaam is volgens deze leer volledig gezond als alle vier de elementen in balans 

zijn. Ook al overheerst een van de elementen meer, dan leidt dat niet automatisch tot een 

ziekte. Alleen wanneer er specifieke onderdelen van het lichaam waren beschadigd, was er 

een ziekte aanwezig. De organen zoals hersenen, lever en hart worden beschouwd als de 

instrumenten waardoor het lichaam functioneert. Alle substanties, zoals eten en drinken, 

werden verondersteld uit de vier elementen te bestaan, en tijdens het verteringsproces 

veranderden die in lichaamssappen die de weefsels in het lichaam voedden. Als een van de 

sappen overheerst of tekortschiet kan dat ziekten veroorzaken. Het werd daarom belangrijk 

geacht om in een neutrale toestand te verkeren om dit te voorkomen. Degene die ziek 

werden moesten de balans in hun lichaam terug vinden.4 De galenische theorie stelde artsen 

in staat om zeer gedetailleerde kuren en medicijnen voor te schrijven aan hun patiënten.5 

 

1.2 De ziekte amor hereos 

 

De hiervoor uitgelegde elementenleer van Galenus was de gangbare theorie op het gebied 

van de lichamelijke fysiologie en medische behandeling.6 Omdat dit de gangbare 

gedachtegang was op het gebied van ziekten en de behandeling ervan, is het ook belangrijk 

voor dit onderzoek. De originaliteit van de middeleeuwen ligt in het samenbrengen van de 

feiten van psychologie en fysiologie, in een model dat capabel was om in detail de overlap 

tussen een fysieke en mentale staat te verklaren.7 Een van de beste voorbeelden hiervan is te 

zien in de behandeling van de ziekte amor hereos.   

Arabische doktoren in de tiende en elfde eeuw zijn de eersten geweest die een 

erotisch en verliefd verlangen hebben beschouwd als een ziekte van de geest, die een 

melancholische staat kan veroorzaken. Medicus en filosoof Avicenna (980-1037) zag de 

ziekte als een melancholische bezorgdheid (sollicitudo melancholia), waarbij iemand continu de 

schoonheid, gebaren en houding van de geliefde overdenkt en zichzelf daarmee dwarszit.8  

Behalve de oorzaken voor ziekten op basis van de elementenleer werden deze in 

medische teksten doorgaans ook verdeeld in twee categorieën: natuurlijke en niet-

natuurlijke oorzaken. Natuurlijke oorzaken komen voort uit het lichaamsgestel van de 

patiënt en niet-natuurlijke oorzaken worden veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals 

iemands levenswijze. De niet-natuurlijke oorzaken worden in Avicennaõs Canon Medicinae 

omschreven als: aer (invloed van klimaat en lucht), cibus et potus (eten en drinken), somnus et 

vigilia (slapen en waken), evacuatio et repetitor (lediging en vulling van het lichaam) en tot 

                                                 
4 (Haage 1990), p. 43. 
5 (Jones 1998), p. 22. 
6 D. Jacquart & C. Thomasset, Sexuality and Medicine in the Middle Ages, Cambridge 1985, p. 48. 
7 (Jacquart & Thomasset 1985), p. 83. 
8 Marrion A. Wells, The Secret Wound. Love Melancholy and Early Modern Romance, Stanford 2007, p. 30-34. 

Haec aegritudo est solicitudo melancholia syfilis melancholiae, in quo homo sibi iam induxit incitationem sue 

applicationem cogitationis suae continuam super pulchritudine ipsius quarandum formarum (Liber canonis). 
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slot passio animae (zielshartstocht). De ziekte van onmatige verliefdheid wordt veroorzaakt 

door deze laatste oorzaak, de passionele hartstocht die de ziel beleeft.9 

Voorafgaand aan Avicennaõs ideen was de Arabische arts Ibn al-Jazz«r (À 979) zeer 

invloedrijk in het Westen met zijn theorie over de ziekte van onmatige verliefdheid, 

genaamd al-ôishq.10 Deze opvattingen zijn overgenomen door Constantinus Africanus in zijn 

Viaticum en zo zijn deze opvattingen doorgedrongen in het christelijke Westen. Deze 

leidinggevende theorie van Africanus die het Westen heeft bereikt is gecentreerd binnen de 

drie hersenventrikels, dat is de plek waar de vermogens zich bevinden die, overgebracht 

door de ziel, de tussenliggende rol spelen tussen de vijf externe zintuigen en de intellectuele 

krachten van de ziel. De ziekte amor hereos of amor neuroticus, die dicht bij melancholie ligt, 

komt op dezelfde manier tot stand als ieder ander ôgewoonõ gevoel.11 

De symptomen van de ziekte komen naar voren als het doel van de verliefdheid 

wordt gedwarsboomd, oftewel, als de seksuele daad niet het logische gevolg is van het 

psychologische mechanisme. Deze breuk in de volgorde van het psychefysiologische proces 

leidt tot ernstige gevolgen, zowel fysiek als mentaal. Schaduwen onder ogen, een gele tint 

op het gezicht, magerheid, een versnelde pols, onbedachtzame uitspraken en gebaren maken 

het beeld van iemand die lijdt aan amor hereos compleet. Overheerst door deze onmatige 

gevoelens, verliest de pati±nt zijn ôgezondeõ verstand en loopt hij het risico te vervallen in 

een ernstige afwijking of een staat van waanzinnigheid. Om deze gevaarlijke ziekte tegen te 

gaan, stellen doktoren vormen van therapie voor waarvan de meeste in detail waren 

ontleend aan Ovidiusõ Remedia Amoris. Deze remedies worden besproken in hoofdstuk 2.12 

 

                                                 
9 A. van Gijsen, óDe dramatisering van begeerte en vreesô, uit: R.E.V. Stuip & C. Vellekoop (red.), Emoties in de 

Middeleeuwen, Hilversum 1998, pp. 160-161. 
10 (Wells 2007), p. 30-31. 
11 (Jacquart & Thomasset 1985), p. 84. 
12 (Jacquart & Thomasset 1985), p. 84. 
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1.3 Constantinus Africanus, Viaticum 

 

Zoõn 123 manuscripten van het Viaticum  van voor de vijftiende eeuw hebben het heden 

bereikt. Wack heeft in haar onderzoek ongeveer een kwart van de manuscripten van voor 

1400 onderzocht omdat deze groep volgens haar het meest representatief is.13 Constantinus 

Africanus geeft in zijn Viaticum de volgende beschrijving van amor hereos: 

 

òDe liefde die eros wordt genoemd is een ziekte die de hersenen aantast. Want het is een groot 

verlangen met een intens seksueel verlangen en smart naar aanrakingen. Daarom zeggen sommige 

filosofen: eros is een woord dat het grootste genot betekent. Net zoals loyaliteit de ultieme vorm van 

affectie is, zo is eros een zekere vorm van genot.ó14 

 

Volgens Africanus kan de oorzaak van deze liefde aan de ene kant een intense 

natuurlijke behoefte zijn om een groot overschot aan lichaamssappen kwijt te raken. 

Anderzijds kan de oorzaak ook het vele overdenken van iemands schoonheid zijn. Aangezien 

de ziekte de meest serieuze gevolgen heeft voor de ziel, door de excessieve gedachten, 

worden de ogen van de lijdende persoon altijd hol en bewegen zij snel vanwege de 

gedachten en zorgen van de ziel om te bezitten wat zij begeren. De oogleden van de patiënt 

zijn zwaar en de kleur is een beetje gelig vanwege het slaapgebrek. De pols gaat veel te snel 

en houdt niet de hartslag die deze moet hebben. Als de patiënt niet wordt geholpen in het 

verlichten van zijn animo, vervalt hij onvermijdelijk in een melancholische ziekte. En, zo 

zegt Africanus, net als zij die in een moeilijke ziekte vallen na excessief zwaar lichamelijk 

werk, zo vallen zij ook in melancholie door het excessieve werk van de ziel.15  

 

1.4 Gerard du Berry, Super Viatico Constantini 

 

Het traktaat Super Viatico Constantini van Gerard du Berry is net als het Viaticum in grote 

aantallen manuscripten bewaard gebleven, zowel in de vorm van een commentaar op 

Constantinusõ tekst, als in een onafhankelijke tekst. Van de ongeveer 70 manuscripten die 

bewaard zijn gebleven van voor 1500 heeft Wack er 15 onderzocht.16 Gerard du Berry geeft 

in zijn Super Viatico Constantini de volgende beschrijving van amor hereos: 

 

òLiefde die heros wordt genoemd. Deze ziekte wordt een ômelancholische bezorgdheidõ genoemd door 

medische auteurs. Ze lijkt inderdaad veel op melancholie, aangezien alle aandacht en gedachten, 

gevoed door verlangen, gefixeerd zijn op iemands schoonheid.ó17 

                                                 
13 (Wack 1990), p. 179. 
14 (Wack 1990), p. 187. 
15 (Wack 1990), p. 189. 
16 (Wack 1990), p.194. 
17 (Wack 1990), p. 199) 
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De oorzaak van deze ziekte is moeilijk te begrijpen volgens Gerard du Berry, 

waardoor de mogelijkheden worden belemmerd. De oorzaak van de ziekte ligt bij het 

disfunctioneren van het beoordelingsvermogen. Daardoor is iemand niet meer in staat om 

bepaalde personen goed te beoordelen. Vervolgens zorgt het verbeeldende vermogen van de 

hersens ervoor dat de blik zich fixeert op de geliefde persoon, sterk gedreven door seksuele 

driften.  

Ook komt de elementenleer van Galenus hier om de hoek kijken. Want, zo legt Du 

Berry uit, een ongebalanceerde verhouding tussen koud en droog in de organen zorgt 

ervoor dat de eerste hersenventrikel, waar het inschattingsvermogen functioneert, uitdroogt 

waardoor een melancholische staat overblijft.18 

Sommige verschijnselen van deze ziekte zijn geestelijk, andere lichamelijk. Het 

geestelijke deel betreft de depressieve gedachten en zorgen; mensen zijn afwezig en 

ongeïnteresseerd totdat er over zijn of haar geliefde gepraat wordt.  De lichamelijke 

verschijnselen betreffen de ingevallen ogen omdat zij continu op zoek zijn naar een aanblik 

van de begeerde persoon. Daarbij zijn ook droge ogen en gebrek aan traanvocht niet geheel 

onbekend bij lijders aan deze ziekte. De oogleden bewegen continu, waardoor de getroffene 

gemakkelijk lacht maar ook ieder moment om kan slaan van huilen naar lachen. 

Desalniettemin huilt deze persoon als hij liefdesliedjes hoort en vooral als het daarin gaat 

om afwijzing en scheiding van geliefden. Ook de geslachtsdelen drogen uit. En de pols is 

niet meer in orde, omdat deze op hol slaat als er wordt gedacht aan het geliefde object of iets 

wat daarmee in verband staat.19 

Gerard du Berry beschrijft deze ziekte in zijn traktaat als: amor qui heros. Met heros 

worden heren van adel bedoeld. Vanwege hun rijkdom en vrije tijd zijn zij gevoeliger voor 

deze vorm van verliefdheid. Bij deze ziekte is het brein onophoudelijk bezig (cerebro 

contiguus) met de begeerde man of vrouw. Dit tast de hersenen aan en op zijn beurt tast dat 

ook alle delen van het lichaam aan. De patiënt kan nog plezier beleven bij anderen maar bij 

degene die hij begeert is dit genot het grootst (delectationis extremitas) en het meest plezierig. 

Soms kan er sprake zijn van valse liefde (aliquando huius amoris) bedoeld om overtollige 

lichaamssappen kwijt te raken. Maar bij aliquando etiam hereos is er volgens Du Berry sprake 

van elkaar aanraken uit echte liefde. Een ander element van deze ziekte is dat de patiënt 

geëmotioneerd raakt wanneer hij iets ziet of hoort wat hem doet denken aan degene die hij 

begeert (in consimili). Tot slot concludeert de auteur dat het lichaam de actie van de ziel 

volgt, zoals een gereedschap de ambachtsman volgt (corpus anime sequitur actionem).20 

                                                 
18 (Wack 1990), p. 199. 
19 (Wack 1990), p. 201. 
20 (Wack 1990), p. 203. 
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1.5 Egedius , Glose Super Viaticum 

 

Van dit manuscript zijn geen originele teksten teruggevonden. Het manuscript dat Wack 

heeft gebruikt voor haar onderzoek is een aantal exemplaren verwijderd van het origineel.21 

De beschrijving van Egedius in zijn traktaat Glose Super Viaticum van amor hereos is als volgt: 

 

òLiefde die heros wordt genoemd is een ziekte. In het eerste hoofdstuk worden de ziekten van de 

hersenen besproken. Het is niet expliciet zo dat liefde als ziekte in het hoofd gelokaliseerd is. Maar 

toch is liefde een ziekte van de hersenen.ó22 

 

Een passie die niet bij het hoofd hoort dient ook niet daar te worden bediscussieerd. 

Volgens Egedius is hereos geen passie van het hoofd. Hier vermeldt hij bij dat heros geen 

ziekte genoemd wordt behalve door zijn symptomen, de depressieve gedachten die eruit 

volgen. En aangezien een depressie zich in de hersens bevindt is deze passio er toch een van 

het hoofd.23  

 

1.6 Petrus Hispanus, Questiones Super Viaticum 

 

Van dit traktaat zijn twee versies overgebleven en Wack behandelt ze allebei. Van versie A 

zijn twee manuscripten overgebleven en van versie B zijn vier manuscripten overgebleven.24 

De beschrijving die Petrus Hispanus in zijn traktaten geeft van amor hereos zijn samengevat: 

 

òLiefde die hereos heet is een ziekte van de hersenen. Deze ziekte tast het beoordelingsvermogen aan. 

Daarom is verliefdheid een ziekte van het beoordelingsvermogen. De definitie van deze ziekte kan 

worden afgeleid van Avicenna: liefde is een melancholische bezorgdheid van de geest met een 

depressie doordat de gedachten volledig zijn gefixeerd op de schoonheid van de geliefde. De ziekte 

wordt dus melancholisch genoemd omdat de symptomen met die van melancholie overeenkomen. Het 

zou dus ook als volgt gedefinieerd kunnen worden: liefde is een ziekte van de geest waarin de ziel 

ronddwaalt door leegte, vreugde met verdriet combinerend. Constantinus echter definieert het als 

volgt in hoofdstuk 20 van zijn Pantegni: liefde is een hoopvol geloof van de vrezende ziel in de 

geliefde en een continue bezigheid daarmee.ó25 

 

Liefde die hereos wordt genoemd. In het hoofdstuk van Petrus Hispanus waarin de 

ziekte wordt behandeld komen vijf dingen aan bod. Namelijk de definitie van liefde, de 

oorzaken ervan, de verschijnselen, de remedie en nog een aantal, volgens Hispanus, 

relevante vragen. De oorzaken van amor hereos komen volgens Hispanus voort een overvloed 

                                                 
21 (Wack 1990), p. 206. 
22 (Wack 1990), p. 209. 
23 (Wack 1990), p. 209. 
24 (Wack 1990), p. 212. 
25 (Wack 1990), p. 233. 
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aan zaad. Iets wat volgens de auteur van Questiones Super Viaticum vaak voorkomt bij 

personen die veel vrije tijd, rust en lichamelijke pleziertjes hebben, hiermee doelt hij op de 

nobelen. De oorzaken liggen ook in het verlangen naar het begeerde object en in het (te) 

vele denken aan de geliefde.26 De verschijnselen van deze ziekten zijn depressieve gedachten, 

een geel gezicht, ongelukkigheid zonder oorzaak, ingezonken en beweegbare ogen, een pols 

die soms te hard en te snel is, dan weer te zwak.27  

 

1.7 Bona Fortuna, Tractatus Super Viaticum 

 

Dit traktaat bleef bewaard in twee manuscripten, afkomstig uit de veertiende eeuw. Deze 

manuscripten bevinden zich in Parijs en Rouen. Fortunaõs beschrijving van amor hereos 

haalde Wack uit de Rouen versie.28 De beschrijving die Bona Fortuna van amor hereos geeft 

in het Tractatus Super Viaticum is de volgende: 

 

òAmor hereos is een mentale staat waarbij excessieve gedachten aan iemand een situatie 

veroorzaken die zeer gelijkend is aan een melancholische bezorgdheid, gevoed door een 

onvervuld verlangen en seksuele begeertes. Als deze verlangens worden bevredigd kan 

hereos worden verlicht.ó29  

 

Bona Fortuna geeft twee oorzaken voor de ziekte, namelijk de schoonheid van een 

vrouw en de noodzakelijkheid van het verwijderen van een overschot aan lichaamssappen. 

Sommige tekenen van de ziekte worden afgelezen aan het lichaam, andere aan het gedrag. 

Lichamelijke verschijnselen zijn volgens Fortuna holle ogen die opdrogen en samentrekken 

omdat ze niet meer vochtig zijn, tenzij de patiënt denkt aan het kwijtraken van de geliefde. 

Het gezicht ziet eruit als dat van iemand die lacht. Lijders aan amor hereos slapen licht. De 

oogleden zijn opgezwollen vanwege dit slaapgebrek. Ook hun lichamen drogen uit. Zij 

willen graag alleen zijn zodat zij kunnen huilen of zingen. Dit laatste gebeurt soms ook in 

hun slaap.30 Ook aan de ademhaling en de pols van de patiënt is de activiteit van het 

geestelijke vermogen af te lezen. De ademhaling en de pols remmen af wanneer de patiënt 

iets onaangenaams hoort over de geliefde. Als er lovende woorden over diegene worden 

gesproken wordt de ademhaling bijna koortsig. Ook ademen ze regelmatig met diepe 

zuchten.31  

 

 

 

                                                 
26 (Wack 1990), p. 233. 
27 (Wack 1990), p. 235. 
28 (Wack 1990), p. 252. 
29 (Wack 1990), p. 255. 
30 (Wack 1990), p. 257. 
31 (Wack 1990), p. 257-259. 
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1.8   Amor hereos in middeleeuwse kunst 

 

Aanvankelijk is er tijdens dit onderzoek gezocht naar afbeeldingen die bovenstaande 

medische traktaten illustreren. Nadat bleek dat er weinig traktaten zijn overgebleven en er 

geen geïllustreerde handschriften gevonden werden, is er overgegaan op onderzoek met de 

zoektermen die verband houden met amor hereos. De afbeeldingen die hieruit naar voren 

kwamen illustreren liefdesverhalen uit de middeleeuwen. Hoofse romans bevatten vaak een 

onbeantwoorde of een onmogelijke verliefdheid waarbij excessieve gedachten aan de ander 

leiden tot een ziekelijke obsessie met alle lichamelijke en geestelijke gevolgen van dien. 

 Als voorbeeld is hier gekozen voor het verhaal van Antiochus, de zoon van koning 

Seleucis, die verliefd wordt op zijn stiefmoeder Stratonice. Hij weigert zijn passie voor de 

vrouw toe te geven en wordt daardoor dodelijk ziek.32 Op afbeelding 1 zien wij een scène uit 

dit verhaal afgebeeld. Op een dag zit de arts Erasistratus bij de patiënt wanneer Stratonice 

binnenkomt. Op de afbeelding uit dit manuscript zien wij Antiochus, met onbloot bovenlijf, 

wijzen naar zijn stiefmoeder die binnenkomt, waarmee de afbeelding duidelijk lijkt te maken 

dat dit de vrouw is waar het om gaat. De patiënt ziet er inderdaad bleek en mager uit met 

zijn ingevallen wangen. Antiochus heeft een soort wit verband om zijn hoofd. Je kunt je 

afvragen of dit te maken heeft met het feit dat amor hereos gezien werd als ziekte van het 

hoofd. Echter, als het verhaal niet bekend is dan kan niet direct aan het lichaam van de 

patiënt worden afgelezen dat hij lijdt aan onmatige verliefdheid. 

  Het valt de dokter direct op dat Antiochus hevig begint te blozen, dat zijn 

ademhaling versnelt en dat zijn pols, die hij vastheeft, sneller begint te kloppen. En vanaf 

het moment dat de door hem geliefde vrouw de kamer weer verlaat, wordt hij bleek en 

remmen zijn ademhaling en pols weer af.33 Al deze elementen komen terug in definities van 

amor hereos in voorgaande paragrafen. Ditzelfde moment waarop Stratonice binnenkomt bij 

het artsenbezoek is ook afgebeeld op een 15e-eeuws paneel van de Italiaanse kunstenaar 

Michele Ciampanti. In het rechterdeel van afbeelding 2 zien wij hoe de arts Erasistratus aan 

koning Seleucis laat weten dat hij de oorzaak van zijn zoons ziekte heeft weten vast te 

stellen. De koning houdt zo veel van zijn zoon dat hij zijn vrouw aan hem geeft. De 

huwelijkssluiting die hierop volgt is helemaal links in afbeelding 3 weergegeven. En in het 

midden van het paneel is de reeds genezen Antiochus uitbundig aan het dansen met zijn 

geliefde stiefmoeder. Blijkbaar ligt de genezing van mensen die aan amor hereos lijden toch 

echt in het samenzijn met de geliefde. Dit was echter niet de enige kuur waarmee deze 

patiënten werden behandeld. Deze vormen van remedies voor excessieve verliefdheid zijn 

het onderwerp van hoofdstuk 2. 

                                                 
32 (Wack 1990), pp. 15-18. 
33 (Wack 1990), p. 18. 
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Tijdens de zoektocht naar afbeeldingen waarin lichamelijke en fysieke gevolgen van 

amor hereos te herkennen zijn, werden afbeeldingen gevonden waarop de patiënt in een bed 

ligt. Vaak zijn er in dezelfde ruimte ook andere mensen aanwezig, zoals een arts en soms ook 

de geliefde waar het om gaat. Zeer opvallend is de frequentie waarmee Madame dõEscalot is 

afgebeeld. Zij is een secundair personage in het alom bekende liefdesverhaal van Lancelot en 

Guinevere. Madame dõEscalot is van een mindere afkomst dan Guinevere en wordt hevig 

verliefd op Lancelot nadat zij hem voor het eerst heeft gezien. De verliefdheid is echter 

onmogelijk en kan niet beantwoord worden, waardoor Madame dõEscalot in een zieke 

toestand vervalt. Op haar ziektebed, veroorzaakt door haar heftige lijden (amor hereos), is 

niet letterlijk weergegeven dat de oorzaak ligt bij haar verliefdheid (afbeeldingen 4 t/m 7). 

In afbeelding 4 is wel zichtbaar geprobeerd om haar gezicht er bleek en mager uit te laten 

zien.  

Zo is Madame dõEscalot echter in alle miniaturen afgebeeld. Er is alleen geen blijk 

van de holle ogen met gele oogleden zoals in de beschrijvingen van amor hereos naar voren is 

gekomen in voorgaande paragrafen. De waarschijnlijke reden dat deze ziekte niet of 

nauwelijks herkenbaar is in afbeeldingen is dat amor hereos gezien werd als een ziekte van de 

geest. Een ziekte die zich voornamelijk in het hoofd afspeelt is niet gemakkelijk te 

verbeelden. Ook de andere lichamelijke verschijnselen zoals de versnelde pols en ademhaling 

van patiënten zijn lastig terug te vinden in afbeeldingen. Het opnemen van de pols door een 

arts schijnt tot dusver het enige aanknopingspunt te zijn dat erop wijst dat het gaat om 

iemand die lijdt aan excessieve verliefdheid. 
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Hoofdstuk 2  Remedia amoris  

 

In het vorige hoofdstuk zijn de beschrijvingen van amor hereos in middeleeuwse medische 

traktaten behandeld samen met de weergave van deze ziekte in middeleeuwse kunst. In dit 

hoofdstuk worden remedies voor deze excessieve verliefdheid behandeld. Daarna wordt 

uiteengezet hoe en of deze remedies zijn afgebeeld. 

 

2.1 Remedies in medische traktaten 

 

In deze paragraaf worden de remedies behandeld die Constantinus Africanus, Gerard du 

Berry, Egedius, Petrus Hispanus en Bona Fortuna in hun traktaten voorstellen. Dit zijn 

dezelfde traktaten waarvan in hoofdstuk 1 de beschrijvingen van amor hereos zijn besproken. 

Constantinus Africanus stelt de volgende remedie voor om de pijn van de erotische 

geliefden te verlichten. Om niet in die excessieve gedachten te vervallen kunnen de volgende 

zaken volgens Africanus helpen: matig geurige wijn drinken, luisteren naar muziek, praten 

met dierbare vrienden, poëzie lezen, een heldere zoet ruikende en vruchtbare tuin waar 

helder water doorheen stroomt, wandelen en tijd doorbrengen met goeduitziende en wijze 

vrouwen of mannen. Wijn kan verdrietigheid en een melancholische stemming doen 

vervagen (dronken worden is echter niet gepast) en ook een bad kan dat effect hebben. Dat 

is volgens Africanus de reden dat sommige mensen zingen als zij een bad nemen. Ook veel 

slapen is een goede remedie. En het meest belangrijk is dat er een positieve mentale staat 

gecreëerd en gehandhaafd moet worden.34  

Gerard du Berry laat de lezer weten dat amor hereos niet perfect kan worden genezen 

als de vermogens van de patiënt niet in balans zijn. Deze moeten terugkeren naar hun 

natuurlijke aanleg. Voordat dit kan worden bereikt schrijft Du Berry voor dat er eerst 

vastgesteld moet worden of er wellicht sprake is van een brandend lichaamssap. Zo ja zuiver 

dit dan direct. Schrijf vervolgens goede slaap voor, veel vocht, goede voeding, en baden met 

vers water. Houdt de patiënten bezig met verschillende dingen, zodat ze worden afgeleid 

van dat waar zij van houden. In dit geval komen oude vrouwen goed van pas, want zij 

kunnen de excessieve liefde relativeren door de slechte eigenschappen van de begeerde 

persoon te benadrukken. Ook helpt het om met meisjes om te gaan en hen vast te houden, 

herhaaldelijk met hen te slapen en ze ook af te wisselen. Jagen en het spelen van 

verschillende spelletjes helpt ook. Gerard haalt ook aan dat muziek goed is voor de ziel 

omdat de geest er opgewekt van wordt. Dit gevoel wordt doorgegeven aan het lichaam, 

omdat de ziel heel nauw verwant is aan het lichaam. Omdat zowel het lichaam als de ziel aan 

de liefde lijden moet de remedie ook op beide gericht zijn.35 

                                                 
34 (Wack 1990), pp. 191-193. 
35 (Wack 1990), pp. 201-205. 
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In veel traktaten wordt wijn voorgeschreven bij de remedie van amor hereos. Egedius 

stelt dit punt direct aan de orde bij het hoofdstuk dat de remedie behandelt in zijn Glose 

Super Viaticum. Egedius stelt dat er bij deze ziekte niks genomen moet worden dat de geest 

kan verstoren. Aangezien wijn de geest verstoort moet deze drank dus niet worden 

gedronken in het geval van deze ziekte. Zijn argument hiervoor komt bij Ovidius vandaan, 

die in zijn Remedia Amoris stelt dat lijders aan deze ziekten geen wijn moeten nuttigen. De 

oplossing die Egedius aandraagt is dat hij hieraan toevoegt dat wijn ook geluk kan brengen 

wanneer hij maar met mate wordt genomen. En wanneer er wordt gezegd dat wijn de geest 

verstoort moet dit niet in alle gevallen zo worden opgevat maar vooral voor patiënten die 

koortsig zijn. De auteur draagt nog een argument aan, namelijk dat wijn ook de geest van 

wijze mensen kan verdiepen maar dat geldt alleen voor gezonde geesten. Egediusõ conclusie 

is dat wijn slechte gedachten laat verdwijnen en positief werkt voor de ziel en dus goed is 

voor lijders aan hereos.36 

Petrus Hispanus haalt bij zijn remedie de theorie van Avicenna aan. Zo is het 

belangrijk om te baden in zuiver en vers water, naar muziek te luisteren, vrolijk te zijn en 

goede wijn te drinken. Patiënten kunnen gezuiverd worden van het melancholische 

lichaamssap door een gepast medicijn. Wel voegt Hispanus hieraan toe dat het nemen van 

baden ook onbehulpzaam is gebleken omdat het de zin in seks doet toenemen. Zowel baden 

als goed eten ontspannen en verlichten het vlees. Hierdoor zijn ze dus wel bruikbaar in de 

genezing van amor hereos omdat ze een melancholische staat verlichten.37 

Hispanus stelt net als Egedius dat dronkenschap niet helpt bij de genezing, omdat 

Ovidius dat zegt in zijn Remedies of Love. Alles wat de gedachten verstoort helpt niet om 

liefde te genezen. Aangezien dronkenschap wel van deze aard is helpt dit volgens Hispanus 

niet. Volgens Ovidius zijn er twee zaken van groot belang bij de remedie van excessieve 

verliefdheid, namelijk het beoordelingsvermogen van de hersenen weer terugbrengen naar 

een terechte liefde en het wegnemen van de zorgen.38 

De remedie die Fortuna voorschrijft richt zich ook op zowel lichaam als geest. De 

lichamelijke kuur bestaat uit twee delen, waarvan de ene kuur het lichaam geneest op basis 

van zijn samenstelling en de andere op basis van de vier lichaamssappen. Als één van de vier 

lichaamssappen brandt, wat herkend wordt aan een brandende en een droge mond, moet er 

gezuiverd worden. Dit kan door middel van vier kruiden: paardenbloem, grote wilde 

andijvie, de wortel van grote kamperfoelie en basilicum. Na deze zuivering moet de patiënt 

baden en daarna herstellen met een goed dieet. Op het lichamelijke vlak is baden, eten en 

slapen van het grootste belang voor het genezen van de ziekte. Dronkenschap wordt 

nadrukkelijk verboden, maar let wel: bescheiden dronkenschap kan behulpzaam zijn omdat 

ze slaperig maakt.39  

                                                 
36 (Wack 1990), pp. 209-211. 
37 (Wack 1990), p. 235. 
38 (Wack 1990), p. 249. 
39 (Wack 1990), pp. 259-261. 
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Dan belandt Fortuna aan bij het gedeelte dat de geest aangaat. Hij schrijft voor dat 

er zacht omgegaan moet worden met deze patiënten. De zieke moet veel seksuele contacten 

hebben met veel verschillende vrouwen. Ook moet er gesproken worden over alle slechte, 

walgelijke en vuile kwaliteiten van het geliefde object. Fortuna legt uit hoe achterhaald kan 

worden wie de geliefde van de patiënt is. Door de pols vast te houden en ondertussen te 

praten over de vrouw van wie wordt gedacht dat zij de geliefde is. Praat eerst over de 

schoonheid van verschillende andere vrouwen en hemel ze op en wanneer er, eenmaal 

aanbeland bij de persoon in kwestie, wordt gesproken over het object van de begeerte, zal de 

pols veranderen en sneller worden dan daarvoor. Tijdens dit onderzoek kan ook aan de 

veranderende ademhaling veel worden afgelezen over de staat van de patiënt.40   

 

2.2 Remedia amoris in middeleeuwse kunst 

 

In voorgaande beschrijvingen van remedies is duidelijk geworden dat het drinken van wijn in 

gezelschap van knappe mensen in een tuin met helder stromend water en vruchtvolle bomen 

een goede genezing kan zijn. Ook praten met vrienden en het luisteren naar muziek kan 

opwekkend zijn voor de melancholische geest. Voeg daar aan toe het nemen van baden, 

goede maaltijden en veel slaap en het recept om te genezen van excessieve verliefdheid is 

compleet. Afbeelding 8 laat een tuin zien waarin een knappe man een ietwat somber uitziende 

vrouw een bepaalde plant of vrucht overhandigt. Op de tafel achter hen staan glazen en een 

karaf met wijn. Aan het einde van de tafel staat een boom waaraan vruchten hangen. Deze 

voorstelling kan inhouden dat de vrouw lijdt aan amor hereos en dat de man in het lange 

donkere gewaad haar probeert te genezen.  

 Er moet wel gewaakt worden voor generalisering. De vrouw in de afbeelding die 

hierboven is beschreven kan ook lijden aan een heel andere ziekte. In het kader van dit 

onderzoek is gezocht naar afbeeldingen van remedies voor verliefdheid. Hiervoor is in 

verschillende databases gezocht naar de elementen uit de medische traktaten. Er zijn geen 

overtuigende afbeeldingen gevonden die erop duiden dat het gaat om een remedie voor amor 

hereos.  

                                                 
40 (Wack 1990), pp. 259-261. 
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Hoofdstuk 3      Quinque lineae amoris  

 

3.1 De vijf stadia van verliefdheid 

 

De kus wordt al sinds de antieke oudheid beschouwd als het voorlaatste stadium van 

het liefdesproces. In theorie heeft dit proces vijf stadia, quinque linea amoris. De geliefden zien 

elkaar regelmatig, spreken elkaar, aanrakingen volgen, die met een kus eindigen, waarna het 

hoogtepunt wordt gevormd door bij elkaar te slapen. In de liefdesliteratuur en in de 

iconografie van de middeleeuwen is de kus een belangrijk, zo niet het centrale, liefdesmotief. 

Zo wordt bij beschrijvingen van vrouwelijk schoon vrijwel altijd de rode mond benadrukt, 

een associatie met de kus. Er zijn verschillende kussen te onderscheiden en hier worden 

slechts de belangrijkste genoemd: op de wang, het voorhoofd, de hand, de voet, de ogen, de 

neus, en tot slot de kus op de mond. De kus is een uitdrukking van interpersoonlijke 

interactie zoals een afscheid, begroeting, verering, onderwerping, verzoening, vriendschap 

en tot slot liefde. De kus geeft uitdrukking aan zowel homo- als heteroseksuele genegenheid 

voor elkaar. Een kus geeft ook uitdrukking aan wederzijdse acceptatie: door de kus op de 

mond laten verliefden elkaar zo dichtbij mogelijk bij elkaar komen, de partner stelt zich dus 

open voor de ander.41  

Kan men er in het vierde en vijfde stadium zeker van zijn dat de partner van de 

andere sekse veroverd kan worden, zo onzeker is dat in het eerste en tweede stadium en 

zelfs nog wel meer in het derde stadium. Het zien van de geliefde man of vrouw is namelijk 

een individuele beleving waardoor de begeerte en het verlangen om de ander te zien worden 

vergroot. Vaak is het onzeker of de gewilde persoon de liefde wel kan of wil beantwoorden. 

Deze periode van onwetendheid is onvermijdelijk als iemand verliefd is. Totdat er zekerheid 

is en de liefde beantwoord of afgewezen is, vormt een periode van heftig innerlijk lijden, dat 

niet alleen in de psyche zijn effect heeft maar ook lichamelijke uitwerkingen heeft.42 

 

3.2 Quinque linea amoris in middeleeuwse kunst 

 

De vijf stadia van verliefdheid beginnen met het zien van de geliefde. Afbeelding 18 is een 

voorbeeld daarvan uit de Eneasroman van Heinrich van Veldeke. Lavinia, de dochter van de 

koningin van Latium, ziet voor het eerst Aeneas, die vanaf dat moment het object van haar 

verliefdheid zal zijn. Enkel haar hoofd is afgebeeld door de opening van de kasteelmuur en 

haar blik is strak gericht op de jongeman op zijn paard. Nadat geliefden elkaar voor het eerst 

gezien hebben breekt er een onzekere periode aan omdat het niet zeker is dat de ander ook 

zoõn verliefdheid voelt.  

                                                 
41 Thomas Bein, Liebe und Erotik im Mittelalter, Graz 2003, p. 60. 

42 (Bein 2003), p. 68. 
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Na het zien volgt een periode waarin geliefden elkaar regelmatig spreken. Zoals in 

het verhaal van Ovidius over het liefdespaar Pyramus en Thisbe uit Babylon (afbeelding 9). 

Gescheiden door een muur en hun families kunnen zij slechts op deze manier met elkaar 

communiceren.43 Deze gesprekken kunnen uiteindelijk leiden tot aanrakingen.  

Op afbeelding 10 is te zien hoe Tristan en Isolde elkaar uit liefde aanraken met de 

nodige gepaste, hoofse afstand. De hoofden zijn naar elkaar toe gebogen maar ondanks de 

eventuele gereserveerdheid is de liefde toch te voelen in deze miniatuur. 

Vlak voor het hoogtepunt leidt een kus, zoals in afbeelding 10, tot een eerste heftig 

moment. Dit liefdespaar staat innig gearmd met de hoofden dicht bij elkaar. De rode blossen 

op de wangen en de rode lippen suggereren de naderende kus. Het uiteindelijke hoogtepunt 

van de verliefde periode wordt gevormd door het samen slapen. Lancelot en Guinevere 

samen in bed zoals op afbeelding 11 is hier een voorbeeld van. 

 

3.3 Amor hereos in de Eneasroman van Hendrik van Veldeke 

 

Hendrik van Veldeke (ca. 1150 ð 1185) was een schrijver uit de Lage Landen, waarschijnlijk 

uit Hasselt in België. Een van zijn meest omvangrijke werken is de Eneasroman, die het 

verhaal vertelt van Vergiliusõ Aeneas. Het verhaal kwam rond 1180 in omloop. Het is de 

eerste hoofse roman in een Germaanse taal.44 Ondanks de tragische gebeurtenissen, zoals de 

zelfmoord van Dido en het sterven van een aantal van Aeneasõ kameraden, is het verhaal 

over het algemeen positief. Want door alle moeilijke situaties heen blijft de liefde tussen 

Aeneas en Lavinia stand houden en kunnen zij aan het einde van de vertelling elkaar het 

jawoord geven. 

 De beeldencyclus die het verhaal in het Berlijnse Veldeke-handschrift illustreert 

ontstond ongeveer een half jaar nadat de tekst werd gedicht. Deze Berlijnse illustratiecyclus 

is niet alleen de eerste die het verhaal van Hendrik van Veldeke illustreert, het is ook nog 

eens een van de vroegst bekende geïllustreerde hoofse romans in Duitsland. Er is nog een 

groot aantal afbeeldingen bewaard gebleven, rond de eenenzeventig.45 

 Het verhaal biedt twee invalshoeken die voor dit onderzoek zeer gepast zijn. Het 

verhaal van Dido en Aeneas en het verhaal van Lavinia en Aeneas. Het eerste eindigt in een 

tragische liefdesdood, het tweede in een liefdevol huwelijk. Twee uitersten die in het 

Berlijnse handschrift uitvoerig zijn geïllustreerd en hier nader zijn onderzocht.  

 

 

 

 

                                                 
43 J. Hall, Hallôs Iconografisch Handboek, Leiden 2006, p. 290. 
44 H. Fromm, Heinrich von Veldeke Eneasroman. Die Berliner Bilderhandschrift mit Übersetzung und 

Kommentar, Frankfurt 1992, p. 745. 
45 (Fromm 1992), p. 911. 
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3.3.1. Dido & Aeneas  

 

Waar liefde is, is eeuwig en altijd de kwaal van verliefdheid. Maar deze kwaal kan ook 

zomaar de overhand krijgen en uitmonden in een uit de hand lopende ziekte die kan leiden 

tot de dood. Bij de antieke filosofen en dichters komt dit thema al voor, de Griekse en 

Romeinse mythologie kennen de destructieve kracht van de liefde. Het verhaal van Aeneas 

en Dido is een voorbeeld van zoõn onmatige verliefdheid die zich uit in een zelfmoord. 

Dido, de koningin en stichteres van Carthago wordt in het verhaal van Vergilius 

verliefd op Aeneas. In de Aeneis wordt beschreven hoe Aeneas na zijn vlucht uit Troje 

aanspoelt op haar kust. Dido neemt Aeneas gastvrij op in haar huis (afbeelding 13) en een 

onblusbare hartstocht ontvlamt in de koningin.46 Hun liefde is mateloos en hopeloos, zoals 

de vrijpartijen van het stel op afbeelding 15 en 16 illustreren.  

In het bovenste deel van afbeelding 14 zien wij Dido in bed, gekweld door 

liefdesverlangen om Aeneas weer te zien. De uitdrukking op haar gezicht is duidelijk van 

getergde aard met haar samengeperste lippen en samengeknepen ogen. De tekst op de band 

laat lezen: ôOh wee, wat zal er van mij worden, als ik zo zeer door de liefde gekweld word?õ 

Het onderste deel van de afbeelding toont de verwarde Dido in gesprek met haar zus Anna, 

die zij om raad en hulp smeekt. Dido spreekt: ôZuster, jij zult mij raad geven: ik moet de 

liefde vanwege mijn leven veranderen.õ Anna antwoordt: ôVrouwe, word rustig, ik zal u een 

raad geven, die u moet vasthouden.õ47  

Het verhaal van Dido en Aeneas krijgt echter een tragische wending als Aeneas 

door Jupiter wordt gedwongen om weer te vertrekken. Wanhopig probeert Dido Aeneas 

over te halen om te blijven. Als dit niet lukt kan zij  geen kant op met haar verdriet, wat 

resulteert in haar tragische zelfmoord. Zij werpt zich op de brandstapel en doorboort 

zichzelf met het zwaard van Aeneas. In afbeelding 17 is de ongelukkigheid van haar gezicht 

af te lezen. Haar wanhoopsdaad wordt in de miniatuur kracht bijgezet door haar armen, die 

er verslagen bij hangen nadat zij het leven heeft gelaten.48   

  

3.3.2. Lavinia & Aeneas 

 

Lavinia, de dochter van de koning van Latium, is al aan een andere man beloofd als zij 

verliefd wordt op Aeneas. De eerste keer dat Lavinia haar ogen op Aeneas richt is 

weergegeven in afbeelding 18. Het gezicht van Lavinia steekt door een opening in de muur 

van het kasteel. Haar blik is strak gericht op Aeneas en vice versa. Het is duidelijk dat de 

eerste stap naar verliefdheid is gezet.  

                                                 
46 J. Hall, Hallôs Iconografisch Handboek, Leiden 2006, p. 81.  
47 (Bein 2003), p. 72. 
48 (Bein 2003), p. 78. 
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Lavinia, inmiddels in vuur en vlam gezet door Aeneas, wordt sterk gepijnigd door 

haar verliefdheid en de onwetende toestand die het met zich meebrengt (afbeelding 19). 

Haar handen samenwringend en met een zorgelijke blik in haar ogen roept Lavinia de macht 

van de liefde aan, zoals de tekst op de rolband uitlegt: ôGenade Vrouw Minne, oh wee, 

waarheen zijn mijn zinnen verdwenen, die ik eenmaal bezat, waardoor het zoõn pijn doet?õ 

Dit kan worden vertaald naar de verschijnselen van amor hereos waardoor het 

beoordelingsvermogen (ôde zinnenõ) wordt aangetast.49 

In het onderste deel van de afbeelding is de door verliefdheid geplaagde Lavinia in 

gesprek met haar moeder, de koningin van Latium. Moeder heeft de zieke toestand van haar 

dochter opgemerkt, geeft haar een preek en eist een verklaring met een sterk uitvergrote en 

opgestoken rechterwijsvinger. Op de rolband is de vermaning terug te lezen: ôZeg mij snel, 

wat met jou loos is, jij nietsnut!õ Maar Lavinia kan of wil de waarheid nog niet uitspreken 

dus zegt enkel: ôVrouwe moeder, ik heb mijn ori±ntatie verloren, maar ik weet niet, wat mij 

zo verwart.õ50 De liefde laat Aeneas duidelijk ook niet onberoerd, ook hij valt ten prooi aan 

slapeloze nachten en grote zorgen om zijn liefde voor Lavinia (afbeelding 20).  

                                                 
49 (Bein 2003), pp. 68-69. 
50 (Bein 2003), pp. 68-69. 
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Conclusie 

 

In het onderzoek naar de herkenbaarheid van excessieve verliefdheid als ziekte in 

middeleeuwse kunst zijn verschillende conclusies te trekken.  

De verwachting was dat er niet veel afbeeldingen gevonden zouden worden waarop 

amor hereos is afgebeeld omdat het gezien werd als een ziekte van de hersenen. En inderdaad, 

er zijn ten eerste weinig afbeeldingen gevonden die mensen tonen die lijden aan deze 

excessieve verliefdheid. Ten tweede zijn niet alle verschijnselen die in de medische traktaten 

aan de ziekte worden toegekend op de afbeeldingen te herkennen. Wel is de patiënt in de 

meeste gevallen bleek en mager weergegeven. Holle ogen en gele oogleden zijn dusver niet 

ontdekt. Vaak bevindt zich in dezelfde ruimte nog een arts die de pols opneemt. Gesteld kan 

worden dat over het algemeen lijders aan amor hereos worden afgebeeld als bleke, magere 

mensen die in een bed liggen.  

Een detail dat er op kan duiden dat het een ziekte van de hersenen betreft is het 

verband dat op afbeelding 1 om het hoofd van Antiochos is gebonden. Er zijn nog geen 

andere afbeeldingen gevonden waarbij dit het geval is, maar deze veronderstelling zou nader 

onderzocht kunnen worden in een vervolgonderzoek.  

 Ook de remedies van amor hereos zijn in dit onderzoek aan het licht gebracht. 

Uitgebreide en gevarieerde methodes zijn de revue gepasseerd in hoofdstuk 2. Echter, het is 

lastig te bepalen of de remedies in afbeeldingen terugkomen. Er zijn voorstellingen te 

vinden van mensen die wijn drinken of baden of zich in een tuin bevinden. Alle elementen 

van de remedies voor deze ziekte zijn onafhankelijk van elkaar terug te vinden in 

middeleeuwse kunst, maar het is niet evident zichtbaar dat het gaat om remedia amoris.  

 Er zijn wel veel afbeeldingen gevonden van de verschillende stadia van verliefdheid. 

De quinque lineae amoris zijn teruggevonden in vele afbeeldingen waarvan in dit onderzoek 

een selectie is besproken. Deze momenten maken een belangrijk deel uit van veel 

liefdesverhalen en zijn daarom veelvuldig afgebeeld. 

Liefdesverhalen zijn vaak rijk geïllustreerd in de middeleeuwen. De verhaallijnen 

van Dido en Lavinia in de Eneasroman van Hendrik van Veldeke dienden in dit onderzoek 

als voorbeeld. Dit zoueen tweede aanknopingspunt voor een vervolgonderzoek kunnen zijn. 

Bij het onderzoek voor deze scriptie is er specifiek uitgegaan van de medische behandeling 

van amor hereos. In de zoektocht naar afbeeldingen is dan ook vooral gezocht op de 

verschijnselen en gevolgen van de ziekte. Wellicht dat in een vervolgonderzoek er beter 

uitgegaan kan worden van liefdesverhalen waarin een personage voorkomt dat lijdt aan 

amor hereos. Er kan dan gericht worden gezocht naar de handschriften die deze verhalen 

vertellen en verbeelden. 

Wat mij heeft verrast tijdens dit onderzoek is het feit dat er zo weinig afbeeldingen 

te vinden waren van de ziekte amor hereos. Desondanks geeft het reeds uitgevoerde 

onderzoek inzicht in de ziekte van excessieve verliefdheid in middeleeuwse kunst. 
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Afbeeldingen 

 

Amor hereos 

 

Afbeelding 1  

Antiochos malade dõamour, Frans, Parijs 1463, Vincentius Bellovacensis, Speculum Historiale, 

Ms 50, fol. 149v. 
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Afbeelding 2  

Antiochus liefdeziekte en genezing, Michele Ciampanti, Italië ca. 1470, tempera op paneel, 43.2 

x 109.2 cm. 

 

 

 

 

Afbeelding 3  

Antiochus liefdeziekte en genezing, Michele Ciampanti, Italië ca. 1470, tempera op paneel, 43.2 

x 109.2 cm. 
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Afbeelding 4 

Madame dõEscalot lijdend aan amor hereos, 

La Mort Artu, Frans, Parijs, 13e eeuw, Ms 

339, fol. 266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5 

Madame dõEscalot lijdend aan amor hereos, La 

Mort Artu, Frans, 15e eeuw, Ms 116, fol. 690v 
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Afbeelding 6 

Madame dõEscalot lijdend aan amor hereos, La Mort Artu, Frans, 15e eeuw, Ms 111, fol. 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 

Madame dõEscalot lijdend aan amor hereos, La Mort Artu, België, 14e eeuw, Ms 122, fol. 284 

 

Remedia amoris 
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Afbeelding 8 

Het drinken van wijn met knap gezelschap in een vruchtbare tuin, Italiaans, 14e eeuw, 

Tacuinum Sanitatis Codex Vindobonensis, Ms 2644, fol. 86r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinque lineae amoris 
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Afbeelding 9 

Pyramus en Thisbe spreken elkaar door de 

muur (boven), Roman de la Poire, Frans, Parijs 

13e eeuw, Ms Français 2186, fol. 7v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10 

Tristan en Isolde raken elkaar aan uit liefde 

voor elkaar, Roman de la Poire, Frans, Parijs 

13e eeuw, Ms Français 2186, fol. 5v 
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Afbeelding 11 

Kusscène, Wolfram von Eschenbach: 

Willehalm, Codex Vindobonenesis, 

Duits, 14e eeuw, Ms 2670, fol. 100r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding  12 

Lancelot en Guinevere 

in bed, Artois van 

Vlaanderen, Lancelot-

Graal, ca. 1300-1310, 

Ms 10293, fol. 312 v. 
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Dido & Aeneas 

 

 

Afbeelding 13 

Koningin Dido laat Aeneas binnen in haar paleis, 

Hendrik van Veldeke, Aeneasroman, Duits, 12e 

eeuw, Ms germ. fol. 282, fol. 6r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14 

Dido verkeert in liefdespijn vanwege Aeneas, 

Hendrik van Veldeke, Aeneasroman, Duits, 12e 

eeuw, Ms germ. fol. 282, fol. 11r  

 



 28 

 

 

 

Afbeelding 15 

Dido en Aeneas gaan jagen (boven) en bedrijven 

de liefde (onder), Hendrik van Veldeke, 

Aeneasroman, Duits, 12e eeuw, Ms germ. fol. 282, 

fol. 11v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 16 

Dido en Aeneas tijdens hun huwelijksfeest en 

huwelijksnacht, Hendrik van Veldeke, 

Aeneasroman, Duits, 12e eeuw, Ms germ. fol. 282, 

fol. 13r 
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Afbeelding 17 

Dido pleegt zelfmoord nadat Aeneas is vertrokken op zijn reis, Hendrik van Veldeke, 

Aeneasroman, Duits, 12e eeuw, Ms germ. fol. 282, fol. 17v 


