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(Corneille, P., Polyeucte, Act I, Scène 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Je sais ce qu'est un songe, et le peu de croyance  

Qu'un homme doit donner à son extravagance,  

Qui d'un amas confus des vapeurs de la nuit  

Forme de vains objets que le réveil détruit.‟ 
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Inleiding 

 

De Hypnerotomachia Poliphili werd in het verleden onder de meest uiteenlopende 

categorieën ondergebracht. Het boek werd veelvuldig geprezen als technisch traktaat, vaak 

neergesabeld als literair plagiaat en alom geroemd als een typografisch wonder. Deze 

veelzijdigheid stelde het werk in staat om lezers met de meest uiteenlopende interesses te 

bereiken. Meer zelfs, sinds dit bijzondere werk in 1499 van Aldus Manutius’ persen rolde, 

heeft het nog niets ingeboet aan zijn enigmatische aantrekkingskracht. De bij wijlen hoog 

oplaaiende discussies die zelfs vandaag de dag - meer dan vijfhonderd jaar na publicatie! - 

nog steeds woeden over dit eclectische boek en diens geheimzinnige auteur, bewijzen zijn 

onvergankelijke betovering. 

 

Ook deze verhandeling plaatst zich in de eeuwenoude traditie van onaflatende fascinatie. Het 

is evenwel niet de doelstelling om in de hierop volgende analyse in te gaan op de debatten 

over de auteurskwestie, noch is het de bedoeling om een exhaustief overzicht bieden van de 

verschillende bronnen die doorklinken in dit droomrelaas. De thesis wil daarentegen verder 

werken op de Bachelorscriptie Curiositas (ver)leidt en zo een diepgaande literaire analyse 

bieden van Poliphilus’ droomwereld zoals deze in het eerste boek van de Hypnerotomachia 

wordt voorgesteld. Hiertoe werd de hexagone logique van Pierre Gallais als methodologische 

basis en onderzoeksinstrument aangewend. Aan de hand van dit structuralistische denkkader, 

wil dit werkstuk doorheen een close reading van het eerste boek een beter inzicht genereren in 

de samenhang tussen de mythologische verwijzingen, architecturale beschrijvingen en 

erotische fragmenten. Uiteindelijk is het de bedoeling om zo te kunnen doordringen tot de 

(morele) kern van Colonna’s werk.  

 

Voor dit onderzoek werd er vooral gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling van de 

hand van Ike Cialona. Deze uitgave was immers de meest toegankelijke en tekstgetrouwe 

omzetting van de brontekst. Desalniettemin werd er ook aandacht besteed aan de Franse 

vertaling en het bijhorende notenapparaat van Jean Martin en Gilles Polizzi. Voor zover de 

Franse uitgave een aanvullende uitleg bood ten opzichte van Cialona’s werk, werd deze 

opgenomen in de voetnoten. Bovendien werd er steeds teruggekoppeld naar de brontekst door 

middel van de kritische tekstuitgave van Lucia A. Ciapponi en Giovanni Pozzi. Ook deze 

editie werd geciteerd in het voetnotenapparaat waar nodig. 
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Hypnerotomachia Poliphili: de droomqueest van een red(d)eloze curiosus 

 

 

Deel I: Methodologische basis: de hexagone logique van Pierre Gallais 

 

1. Waarom de hexagone logique? 

 

In de zoektocht om de pijn- en kernpunten van Poliphilus’ nieuwsgierige liefdesqueeste 

schematisch uiteen te zetten, bleek de hexagone logique
1
 van Pierre Gallais uiteindelijk de 

beste oplossing te bieden. Deze analysestrategie leek mij de meest aangewezen werkvorm, 

omdat ze in haar methodologische opzet meteen de vinger legt op het essentiële kenmerk van 

de Hypnerotomachia: de keuzevrijheid van de protagonist en de concrete actualisatie van deze 

keuzemogelijkheid doorheen een fundamenteel oppositiedenken.
2
 Gallais legt in zijn 

theoretische inleiding trouwens heel expliciet het verband tussen het keuzethema en de 

hexagonale analyse door te stellen dat „chaque fois qu‟un homme doit résoudre tel genre de 

problème important, caractérisé par la poussée en sens inverse de deux forces, il y avait toute 

chance que sa démarche, si elle était sincère et complète, s‟articulât selon l‟hexagone logique 

et procédât le long d‟une spirale, au moins d‟un tour de spirale. Telle question vitale à 

résoudre, telle décision grave à prendre peuvent toujours, sans doute, être analysées selon 

l‟hexagone logique de Blanché. Dans la mesure où l‟homme hésite entre deux biens, (…) il 

parcourt nécessairement les six postes de l‟hexagone. (...) Et, s‟il raconte cette action, ou si 

un écrivain la raconte pour lui, le récit suivra le même „modèle‟.‟
3
 

 

Naast dit analoge vertrekpunt, bezit de hexagone nog drie andere voordelen. Allereerst is het 

belangrijk dat deze analysemethode - zoals het citaat en de structuralistische natuur reeds 

verraadden - zich niet beperkt tot de basistegenstelling waarmee de protagonist te maken 

krijgt.
4
 Deze binaire oppositie wordt daarentegen in een systeem van elkaar tegensprekende 

en versterkende stadia geplaatst,
5
 waardoor de spanningsvelden die in het verhaal besloten 

liggen dankzij het grotere, hexagonale kader ontsluierd en gecontextualiseerd kunnen 

worden.
6
 Bovendien streeft Gallais er naar om met zijn hexagone logique een zo groot en 

                                                 
1
 Deze methode is één van de antwoorden die het structuralistische onderzoeksveld biedt op de vraag hoe men de 

kernelementen uit een verhaallijn kan destilleren om vervolgens hun onderlinge samenhang te analyseren. 
2
 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 13 

‘L’opposition est la modalité fondamentale de l’existence.’  
3
 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. III-IV 

4
 Voor de Hypnerotomachia betreft dit de dichotomie tussen Venus’ lichamelijke liefde en Eleuterillida’s 

geestelijke bevrediging. 
5
 Hieruit blijkt duidelijk de invloed van De Saussures basisstelling dat betekenis slechts gegenereerd kan worden 

door middel van een oppositie- en systeemdenken. 
6
 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 28  

‘Rien ne peut échapper à son articulation (…). L’hexagone constitue le plus redoutable instrument de critique, en 

même temps que le plus merveilleux instrument de découverte.’  
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uitgebalanceerd mogelijk structureel vangnet uit te werken. Hiermee wil hij vermijden dat de 

plot zijn rijkdom zou moeten prijsgeven aan de enge grenzen van een al te rigoureus 

begrippenapparaat.
7
 Kortom, deze analysetechniek verleent de onderzoeker het optimale 

kader om zoveel mogelijk tekstcomponenten bloot te leggen en op te nemen in zijn 

onderzoek. Een derde positieve eigenschap is dat dit theoretische systeem toelaat om 

Greimas’ épreuvetheorie in haar begrippennetwerk in te schrijven. Zoals verder nog zal 

blijken, zijn beide leerstellingen perfect complementair en hun fusie helpt de lezer om tot een 

beter begrip te komen van de dieptestructuur.
8
   

Naast haar innige verbondenheid met het keuzedilemma, haar zo breed mogelijke kijk en haar 

integratiecapaciteit ten aanzien van Greimas’ analyse, biedt deze aanpak tenslotte nog een 

vierde voordeel. Het laatste pluspunt ligt besloten in de doelstelling zelf van deze 

onderzoeksmethode. Gallais heeft dit structuralistische denksysteem immers uitgedacht
9
 als 

een analyse-instrument voor het werk van de Middeleeuwse Chrétien de Troyes.
10

 Met het 

oog op het Hypnerotomachia-onderzoek, biedt de originele doelstelling een tweeledig 

voordeel. In de eerste plaats betekent dit dat het theoretische vangnet zodanig is opgesteld dat 

ze in staat moet zijn om de voor de Middeleeuwen zo typische - en ook in de 

Hypnerotomachia gepropagandeerde - ambigue, geïmpliceerde betekenissen op te sporen en 

te duiden binnen het geheel. Ten tweede biedt het werk van Chrétien de Troyes een prima 

precedent, omdat zowel bij deze auteur als bij Colonna het liefdesthema de stuwende kracht 

vormt doorheen het hele verhaal en dus in beide gevallen de hexagonale queeste aandrijft. Het 

is telkenmale ‘Amour qui tot vainc’ die de protagonist engageert om zijn moeilijke zoektocht 

naar het geliefde Object aan te gaan en hem bovendien de kracht geeft om deze succesvol te 

beëindigen.
11

  

 

                                                 
7
 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. II  

‘Un trop fort degré d’abstraction ne nous satisfaisait pas: il ne nous semblait pas pouvoir rendre compte de la 

conjointure du récit: il ne nous permettait pas d’en faire apparaître le sens, d’en faire ressentir le symbolisme, 

d’en faire éprouver la richesse humaine. Il y fallait quelque chose de moins sec et désincarné, quelque chose qui 

ne réduise pas la vie à une épure, mais qui soit cependant un ‘dessin’.’   
8
 Gallais’ hexagone biedt een breder kader dan Greimas’ analyse. In tegenstelling tot de drie kernépreuves, breidt 

Gallais het onderzoek uit tot zes basisposten. Hij verwijst trouwens expliciet naar de overeenkomsten met 

Greimas’ werk. Zie hiervoor Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone 

logique. Amsterdam 1982, pp. 60 – 61: ‘Comment ne pas penser aux trois épreuves qui, pour A.J. Greimas, sont 

caractéristiques du conte merveilleux? Le héros ne parvient à ses fins que s’il subit avec succès: 1) l’épreuve 

qualifiante, 2) l’épreuve principale, 3) l’épreuve glorifiante. Ces trois épreuves correspondent exactement aux 

trois postes U, O et I.’  
9
 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp.17, 24 

Gallais herinterpreteert het werk van R. Blanché en breidt Apuleius’ ‘carré logique’ uit  zodat ‘le modèle logique 

gagne non seulement en richesse et en précision, mais aussi en souplesse d’articulation. (…) De plus, le modèle 

logique gagne en efficacité: plus exactement, il est, enfin, efficace.’  
10

 Dit opzet wordt heel duidelijk aangegeven in de ondertitel van Gallais’ boek. 
11

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 79 

‘Sommes-nous maintenant autorisés à appeler Amour cette force qui pousse le héros hors de ce monde et l’attire 

dans l’autre? Oui. (...) Le fait même qu’il accepte sa mission (...) révèle que le manque dont il souffre 
(consciemment ou non) est tel que seule la Joie d’amour peut le combler. Seule la force que donne Amour ‘qui tot 

vainc’ lui permettra de gagner, et lui enjoint de partir.’ 
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2. De hexagone logique: een theoretische inleiding 

 

De hexagone logique bevat zes posten die de Held tijdens zijn queeste chronologisch moet 

doorlopen.
12

 Wanneer de protagonist een halt wordt toegeroepen en hem resoluut de toegang 

wordt ontzegd tot het volgende niveau (wat in de Hypnerotomachia-analyse zowel bij U1 als 

Y2 zal gebeuren) of andere anomalieën zich aanbieden, zien we dat het normale verloop van 

de hexagone wordt opgebroken. Deze momenten zijn belangrijke indicatoren die de lezer 

wijzen op de uniciteit van het verhaal. Ieder verhaal zal logischerwijs zijn eigen hexagonale 

verloop kennen en andere breekpunten vertonen, aangezien er zich steeds een andere 

auteursintentie zal aandienen. Het is de taak van de lezer om deze tekstspecifieke breuken met 

behulp van de analysemethode op te sporen en te contextualiseren, zodat een beter inzicht 

ontstaat van de dieptestructuur. 

 

De hexagone logique vangt aan in Post A
13

. In dit eerste niveau ligt de maatschappij
14

 

besloten waartoe het Subjet behoort. Deze samenleving zal voor de protagonist onleefbaar 

worden wanneer hij ontdekt dat zij een onoplosbaar Gemis impliceert. Gedreven door zijn wil 

om dit Gemis op te lossen, zal de Held de keuze maken om de beklemmende grenzen van zijn 

leefwereld te verlaten. Hij zal met andere woorden een queeste ondernemen die hem bij het in 

E gelokaliseerde Object dient te brengen. Deze queeste kan de Held ondernemen op vraag van 

een medeburger, maar hij kan ook zelf de rol van Zender bekleden. Het is zelfs mogelijk dat 

hij door zijn individuele actie - zoals de zoektocht naar de Graal - het Gemis van een hele 

maatschappij poogt op te lossen.
15

 Het is uiteindelijk pas wanneer hij na een succesvolle 

zoektocht het gewilde Object heeft weten te verwerven, dat zijn initiële verscheurdheid kan 

overstegen worden. Hierna wordt het Subjet opnieuw gemoedsrust verleend en kan hij als 

triomfator terugkeren naar de eigen samenleving.  

                                                 
12

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 45  

‘Les postes (…) doivent être abordés dans l’ordre même où ils sont placés, parcourus dans le sens des aiguilles d’une 

montre.’  
13

 Deze post noemt Gallais ‘le poste Cour.’ Deze benaming zal ik echter niet overnemen, omdat ze kadert in een focus 

op de twaalfde eeuwse roman. Toch vormt dit eerder een verschil in accent dan een absolute tegenstelling. Zoals uit de 

analyse zal blijken, laat de hexagone zich immers ook toepassen op romans die buiten het feodale, twaalfde eeuwse 

kader vallen. 
14

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. IV 

Gallais beklemtoont meermaals het maatschappelijke karakter van A. De aanduiding als ‘maatschappij’ impliceert 

immers dat A een groepering is van individuen die per definitie andere wensen en verlangens hebben. Deze zo 

verschillende persoonlijkheden kunnen maar een goed functionerende gemeenschap vormen wanneer hun individuele 

driften aan banden worden gelegd door regels en wetteksten. De spanning die zo wordt opgebouwd tussen het 

maatschappelijke en het individuele belang, zorgt er voor dat de maatschappij het uitgangspunt bij uitstek is voor de 

hexagone. Immers, „dans le fonctionnement de l‟hexagone logique (…) il ne s‟agit de rien moins que de l‟exercice de 

l‟esprit critique, que l‟homme applique à l‟analyse des normes, des options et des tendances du corps social dont il 

fait partie. (…) Il s‟agit de la dialectique du particulier et de l‟universel, de l‟individu et de la société, de la „volonté 

individuelle‟ et de la „nécessité sociale‟.‟ 
15

 Poliphilus zal volledig vanuit een eigen motivatie handelen. Dit egoïstische vertrekpunt zal uiteindelijk mee aan de 

basis liggen voor het mislukken van zijn queeste.  
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Wanneer de protagonist besluit zich te engageren en ervoor kiest de uitdaging aan te gaan - 

onverschilligheid of weigering is eigenlijk geen optie, want indien de Held geen actie zou 

ondernemen, zou hij uiteindelijk ten onder gaan aan zijn Gemis - verloopt zijn queeste 

noodzakelijkerwijs langs een intermediaire post, U, het niveau van de Loskoppeling.
16

 Deze 

etappe bemiddelt tussen de opeenvolgende gemeenschappen, ze is de noodzakelijke 

overgangsfase tussen A en E. Het door A gecontamineerde Subjet kan namelijk niet zomaar 

de overstap maken van zijn wereld naar E. Hij zal daarentegen pas een vrijgeleide verwerven 

door een proeve te geven van zijn grote heldenmoed en onuitputtelijke doorzettingsvermogen. 

U vormt zo het strijdtoneel van Greimas’ eerste épreuve, de épreuve qualifiante. Dankzij deze 

test kan de Held aantonen dat hij uitmuntend en uitverkoren is, dat hij in staat is tot daden die 

niet voor iedereen zijn weggelegd. Door dit gevecht aan te gaan én in zijn voordeel te 

beslechten, bewijst de Held de toegang tot E waardig te zijn, waardoor de eerder 

weigerachtige Andere Wereld uiteindelijk haar grenzen zal openstellen voor de heldhaftige 

protagonist. Een positief beslechte épreuve qualifiante is dus een belangrijk scharnierpunt, 

een conditio sine qua non, voor de verderzetting van de liefdesqueeste.  

 

Omdat de Held dankzij deze eerste succesvolle épreuve bewijst dat hij één van de weinige 

bewoners van A - of misschien wel de enige A-bewoner - is die opgewassen blijkt te zijn 

tegen de intimidatiepogingen van E, is hij logischerwijs een witte raaf in dit voor hem 

vreemde land. Hij zal er weinig of geen gelijken vinden en voelt zich dan ook in eerste 

instantie onwennig en verloren in deze Andere Wereld. Maar als beloning voor de doorstane 

épreuve qualifiante, kan de hem als Held erkennende E-wereld één of meerdere Helpers op 

zijn pad zetten. Dankzij deze onverwachte hulp zou de Held in staat moeten zijn om het 

gewenste Object op te sporen in deze ongekende maatschappij.  

Opdat de Held in deze onbekende wereld überhaupt de sleutel zou kúnnen vinden tot zijn 

existentiële volheid, is het cruciaal dat E niet tegengesteld is aan de eigen leefwereld. Ze moet 

daarentegen wel anders zijn; ze is contraire, niet contradictoire. Dit houdt in dat de Andere 

Wereld belangrijke overeenkomsten, alsook belangrijke verschilpunten bezit ten opzichte van 

haar voorgangster. Hierdoor is ze noch gelijk te schakelen met de Heimat van de protagonist, 

noch zet ze er zich volledig tegen af. Immers, indien zij volledig met A zou samenvallen, zou 

zij net zomin als A een oplossing kunnen bieden voor het Gemis. Wanneer ze daarentegen 

niets met elkaar zouden gemeen hebben, zou de probleemstelling van A haar volledig 

onbekend zijn, waardoor de Held binnen haar grenzen geen bevredigend antwoord zou 

kunnen vinden. Een minimale overeenkomst tussen de twee werelden is dus noodzakelijk.
17

  

                                                 
16

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 24, 43 - 

45. ‘U est le poste de la Disjonction (...).’‘En U s’actualise la différence; c’est là, de cette hauteur, que je vois bien 

clairement que, ‘hic et nunc’, je ne puis pas ‘m’arranger’ de E, ou avec E.’ ‘La conciliation suppose une diminution 

des différences.’ ‘Le but de l’opération est, si l’on veut, de transformer la contrariété en complémentarité.’  
17

 In het geval van de Hypnerotomachia is de gemene deler tussen A, de leefwereld van Diana, en E, Eleuterillida’s 

imperium, de voorkeur voor het verstand en de rede en de bijhorende afwijzing van de lichamelijke geneugten.  
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Wanneer de Held er nu in slaagt zijn gewilde Object te lokaliseren, betekent dit allerminst dat 

de queeste is volbracht. Vooraleer hij in het bezit kan komen van dit Object, moet hij namelijk 

zijn engagement en toewijding bewijzen tijdens de épreuve principale in O, de post van het 

Gevecht.
18

 E wil immers zijn Object niet zomaar prijsgeven aan het Subject: een proeve van 

diens toewijding en vastberadenheid is dus noodzakelijk. Deze opgelegde beproeving kan 

zich zowel op het fysieke als op het psychologische vlak afspelen. In beide gevallen is het 

bovendien mogelijk dat de Held bijstand krijgt van Helpers uit E: zij kunnen hem raad geven 

bij een psychologische twist of aan zijn zijde vechten bij een fysieke aanvaring. De Held zal 

al zijn krachten dienen aan te wenden om het Object te verkrijgen,
19

 maar wanneer hij 

zegeviert, staat hem in principe niets meer in de weg om zich te verenigen met het veroverde 

Object.
20

 

 

Deze verbintenis vindt plaats in post Y, het niveau van de Vereniging. Subject en Object 

worden hier met elkaar verbonden, waardoor het initiële Gemis voor de Held wegvalt: het 

Object van zijn verlangen behoort hem nu toe. Deze oplossing situeert zich echter uitsluitend 

op het individuele vlak, enkel het Subject kan genieten van een verdiende gemoedsrust. 

Indien de Held bezwijkt onder de verlokkelijke aantrekkingskracht van Y en er voor kiest om 

zich hier samen met het Object op te houden, blijft het Gemis echter bestaan in de ogen van 

zijn maatschappij. Wanneer de Held zijn overwinning ten volle wil verzilveren, mag hij zich 

dus niet overgeven aan een ‘bonheur individuel et égoïste’.
21

 Hij zal immers pas ten volle 

geëerd kunnen worden indien hij ook de laatste stap van zijn queeste volbrengt, waarbij hij 

zijn verbond officieel bekrachtigt tijdens de épreuve glorifiante.  

 

Deze laatste vuurproef voltrekt zich in I, de post van het Contract. Dit contract moet aantonen 

dat de op het eerste zicht zo verschillende maatschappijen A en E toch verenigbaar zijn, iets 

wat het Subject en Object reeds door hun geslaagd samenzijn bewijzen. Deze conciliatio 

oppositorum
22

 zorgt er bovendien voor dat ook A het Subject als Held zal erkennen en het 

koppel Subject-Object met de gepaste lofbetuigingen zal opnemen binnen haar landsgrenzen. 

 

Gallais merkt hierbij op dat de volledige hexagonebeweging echter geen cirkelvorm kan 

beschrijven. Het eindpunt van de queeste is dan ook niet A, maar A2. De maatschappij heeft 

immers niet stilgestaan sinds het afscheid van de Held en is dus niet meer gelijk te schakelen 

met de initiële A, ‘ne serait-ce que parce que A2 est un A à qui le problème de A1 ne se pose 

                                                 
18

 Merk op dat O, Y en I zich allen afspelen op het grondgebied van de Andere Wereld, E. 
19

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 72 

‘Le héros (…) va déployer en O le maximum de son activité spécifique.’  
20

 O stelt zich hier dus lijnrecht op tegenover A. Het samenzijn van het Subject en het Object was immers 

ondenkbaar in de originele leefwereld van de Held. 
21

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 68 
22

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 72 
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plus.’
23

 Maar ook de Held heeft een groeiproces meegemaakt, waardoor hij niet meer dezelfde 

persoon kan zijn als diegene die hij was bij de aanvang van zijn zoektocht. Idealiter heeft de 

Held immers aan maturiteit en doorzicht gewonnen door de épreuves en andere moeilijkheden 

die hij tijdens de queeste heeft doorstaan, of zoals Gallais het formuleert: ‘Si le héros revient 

en A2 sans avoir donné les preuves de sa perspicacité et clairvoyance, ce n’était pas la peine 

qu’il parte.’
24

  

 

Nu moet er bij deze laatste post toch een kritische opmerking gemaakt worden. Gallais schuift 

doorheen zijn ganse werk de overtuiging naar voor dat ‘l’hexagone n’a aucun sens si, partant 

de A1, on n’aboutit pas à A2.’
25

 Het is voor Gallais dus absoluut noodzakelijk dat het verhaal 

pas eindigt wanneer A2 is bereikt. Wanneer een verhaallijn stopt bij een vroegere post, kan de 

roman volgens Gallais geen enkele betekenis bevatten. Toch kunnen er grote vraagtekens 

geplaatst worden bij de geldigheid van deze uitspraak. Hoogstwaarschijnlijk is dit dogma 

Gallais ingegeven door de strenge wiskundige basis waarop hij zijn hexagone-theorie bouwt. 

Zoals goed blijkt uit de vele abstracte formules en tekeningen, wil de auteur een sluitend 

wiskundig concept afleveren waarin elke post noodzakelijkerwijs zijn tegenhanger kent. 

Vanuit dit opzet kan Gallais dan ook geen genoegen nemen met een onvolledige spiraal. Maar 

hier gaat de ontwerper in de fout. Wanneer de onderzoeker zich niet kan losmaken van het 

rigide, wiskundige denken, is de hexagone immers geen onderzoeksinstrument meer, maar 

een doel op zich. De hexagone wint juist aan kracht wanneer het zich soepel opstelt in de 

literaire analyse! Bovendien kan men niet het volledige verhaal neersabelen op basis van een 

onvolledige omloop. Het enige besluit dat de onderzoeker kan trekken uit een partiële spiraal, 

is dat het hoofdpersonage heeft gefaald en zodoende een gebrekkige Held blijkt te zijn. Een 

vroegtijdige stopzetting genereert dus een negatieve appreciatie van de gefaalde Held, maar 

het zou foutief zijn om dit waardenoordeel toe te passen op het volledige verhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 44 
24

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 82 
25

 Gallais, P., Dialectique du recit medieval: Chretien de Troyes et l'hexagone logique. Amsterdam 1982, pp. 52 
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Deel II: Literaire analyse van het eerste boek van de Hypnerotomachia Poliphili 

 

1. Post A1: Diana’s samenleving 

 

We leren de samenleving A
26

 allereerst kennen aan de hand van de subjectieve verslaggeving 

van Poliphilus, één van haar kleurrijke onderdanen.
27

 Dankzij deze persoonlijke insteek wordt 

de lezer onmiddellijk geïnitieerd in de gespannen relatie die het desbetreffend Subjet 

onderhoudt met zijn omgeving. Deze explosieve situatie werd veroorzaakt doordat de 

maatschappij er niet in slaagde om binnen haar constitutionele grenzen
28

 een duurzaam 

liefdesverbond tussen de smachtende Poliphilus en zijn begeerde liefdesobject, Polia, tot 

stand te brengen.
29

 De beginscène van de Hypnerotomachia introduceert dan ook een 

rusteloze en door liefdesverdriet gekwelde protagonist. Met een gebroken hart beklaagt de 

afgewezen aanbidder op troubadoureske wijze zijn Gemis, zijn onvervulbare - maar daarom 

niet minder vurige! - liefdesverlangen. Poliphilus voelt zich steeds minder thuis in zijn 

natuurlijke omgeving  en verlangt dan ook te ontsnappen aan Diana’s ongenadige wetgeving. 

Nadat de gedesillusioneerde bewonderaar zijn ‘zinloze lot en ongunstig en onbillijke 

gesternte’
30

 uitvoerig heeft beweend en verwenst, weet deze door liefdesleed gepijnigde 

onderdaan tenslotte toch Diana’s harde wet te ontlopen wanneer hem een ‘natuurlijke en 

noodzakelijke rust’
31

 wordt verleend.  

 

2. Post U1: het ontoegankelijke woud 

 

De overstap naar de volgende post vindt plaats 

wanneer de zo welgekomen slaap Poliphilus’ geest 

beneveld waardoor hij zich ‘zonder dralen tussen 

het wrange leven en de vredige dood bevond.’
32

 

Tijdens de luttele minuten waarin ‘zijn waakzame 

brein werd overrompeld, vervuld en overmeesterd 

door een zoete slaap’
33

, waarin dus zijn ratio wordt 

uitgeschakeld en hij de wereld van dromen en 

demonen betreedt, maakt Poliphilus de overstap van zijn wereld, A, naar U1, de wachtkamer 

                                                 
26

 I.e. het literaire Treviso, 1 mei 1467 
27

 Later leren we A ook doorheen de getuigenis van Polia kennen. 
28

 Zolang Polia zich in A bevindt, wordt ze maatschappelijk verplicht om haar belofte aan Diana trouw te 

blijven. Wanneer zij het woord neemt, zullen we dan ook vernemen dat het verbreken van deze belofte inhoudt 

dat A haar zal verstoten. Slechts in Venus’ rijk zal de relatie tussen beide geliefden goedgekeurd worden, zonder 

dat Polia evenwel volledig gereinigd kan worden van haar smet.  
29

 Dit conflict tussen Poliphilus’ persoonlijke verlangens en Diana’s wetgeving zal de queeste op gang zetten. 
30

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 12 
31

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 12 
32

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 12 
33

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 12 
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naar de Andere Wereld E1. Het is opvallend dat de held geen gevaarlijk traject dient af te 

leggen, noch zijn heldenmoed met het nodige wapengekletter moet bewijzen of aanverwante 

testen moet doorstaan om het voorportaal naar E1 te bereiken. Het actieloze slapen blijkt hier 

te volstaat om de afstand te overbruggen die de eigen samenleving scheidt van U1. 

 

Eenmaal aanbeland in dit onbekende gebied, voelt Poliphilus zich in eerste instantie 

‘gerustgesteld door de stilte om zich heen en door de sereniteit van de omgeving, voelt hij 

zich veilig’
34

. Gedreven door zijn verlangen om het gewilde Object te bemachtigen en zo zijn 

Gemis in te lossen, vangt hij een nieuwsgierige ontdekkingstocht aan in de ongekende 

tussenwereld. Al vlug maakt de indringer echter kennis met het vijandige karakter van deze 

mundus novus. Het duurt namelijk niet lang vooraleer Poliphilus verdwaalt in een 

ondoordringbaar en verstikkend woud. Wanneer hij zich moeizaam een weg baant doorheen 

de overvloedige vegetatie die hem het zegenrijke zonlicht ontzegt, is er van zijn aanvankelijk 

vrolijke gemoedsstemming niets meer te merken. Ook de angstaanjagende gedachte aan zijn 

betreurenswaardige, mythische soortgenoten
35

 draagt bij tot de algemene ontreddering van 

deze ‘van de goede weg afgeraakte’
36

 avonturier. Het is uiteindelijk pas na een smeekbede aan 

de lichtgod Jupiter dat de vrome angsthaas zich toch weet te bevrijden uit het ‘beklemmende, 

ruige en ontoegankelijke woud’
37

. Poliphilus’ doorzettingsvermogen en heldenmoed blijven 

dus duidelijk in gebreke bij deze eerste hindernis! Het is slechts dankzij een welwillende 

interventie van bovenaf dat deze waaghals het angstaanjagende gebeuren overleeft en de kans 

krijgt om de expeditie in U1 verder te zetten. 

 

Na deze mislukte bekwaamheidstest dient zich een nieuwe beproeving aan voor onze held: de 

eerste ronde in de strijd tussen Venus en Eleuterillida. Tijdens deze eerste ronde dient 

Poliphilus een verscheurende keuze te maken tussen enerzijds Venus’ lichamelijke 

verkwikking (de bron) en anderzijds Eleuterillida’s geestelijke genot (de Dorische melodie). 

Poliphilus lijkt voor Eleuterillida te kiezen wanneer zijn initiële vreugde over de welgekomen 

verfrissing wordt overtroffen door de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de 

bovennatuurlijk mooie melodie ‘die veel meer genoegen schonk dan de povere lafenis die 

geboden werd’.
38

 Wanneer deze hemelse tonen voor Poliphilus onbereikbaar blijken te zijn, 

                                                 
34

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 13 
35

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 15, 19 

Merk op dat er onderhuids ook een christelijke referentie weerklinkt in deze scène. De theologische gevoeligheid 

van de lezer werd ongetwijfeld meteen geactiveerd wanneer hij de volgende passage las: ‘Takken verwondden 

me, doorns van de sleedoorn met zijn wrange vruchten haalden mijn gezicht open, en doordat mijn mantel steeds 

aan puntige distels en andere planten bleef hangen, vertraagde en verhinderde hij mijn vluchtpoging.’ Het thema 

van de takken, in combinatie met dat van de doorn en de mantel doet immers denken aan het Passieverhaal. De 

vermelding van de vluchtpoging breekt echter de vergelijking tussen Poliphilus’ leed en het heroïsche optreden 

van Christus. (Zie voor de voorgaande citaten Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 14.) 
36

 Deze woorden kunnen ook in hun figuurlijke, moraliserende betekenis opgevat worden. 
37

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 16 
38

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 17 
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beklaagt hij evenwel zijn wispelturigheid en wenst hij op zijn beslissing terug te komen. 

Venus laat deze muiterij echter niet ongestraft en zo is ‘de bron die hij met moeite gevonden 

en naarstig gezocht’ had dan ook ‘uit het zicht verdwenen.’
39

  

 

Wat nu vooral in het oog springt bij deze eerste krachtmeting, is dat de weifelende protagonist 

niet alleen Venus, maar ook Eleuterillida de rug toekeert! Hij wenst immers zijn oordeel te 

herzien wanneer hij beseft dat de spirituele keuze een grote inspanning van hem verlangt. De 

eerder gemakzuchtige held kan de gevraagde toewijding niet opbrengen omdat hij naar eigen 

zeggen ‘zo verzwakt raakte door de vergeefse inspanning, het snelle lopen en de hinderlijke 

dorst dat zijn vermoeide benen hem nog maar nauwelijks konden dragen’
40

. Bovendien was 

‘zijn geestkracht door de doorstane angsten, de hevige dorst, de lange zwerftocht, de 

bekommernis en de middaghitte niet meer toereikend om zijn uitgeputte lichaam tot steun te 

zijn.’
41

 Door zijn gebrek aan doorzettingsvermogen
42

 slaagt Poliphilus niet in de épreuve 

qualifiante die E1 van hem verlangt, waardoor hij onwaardig wordt bevonden om de Andere 

Wereld te betreden. Na dit falen wordt een verdere excursie hem dan ook resoluut ontzegd. 

De verkenningstocht wordt onverbiddelijk vroegtijdig afgebroken wanneer hij ‘in de schaduw 

van een welige eik (…) overweldigd wordt door de goede slaap.’
43

  

 

3. Post U2: het desolate landschap en de vervaarlijke draak 

 

Opnieuw volstaat de overlevering aan Hypnos opdat 

onze weinig actieve held toegang zou krijgen tot de 

volgende fase in zijn queeste, waar hem een tweede 

voorportaal, U2, wacht. Zoals de symboliek van de 

eik al deed vermoeden
44

, vormt de wereld van U2 de 

aanloop naar Eleuterillida’s imperium. Deze 

veronderstelde verwantschapsband zien we al vlug 

bevestigd in de architecturale hoogstandjes
45

 die de 

protagonist in deze tussenwereld mag aanschouwen. 

                                                 
39

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 18 
40

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 18 
41

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 18 
42

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 132 

Later in het boek zal Logistica nogmaals de nadruk leggen op de inspanning die een geestelijke rijkdom verlangt 

van zijn bezitter.  ‘De mens die een schat wil vinden tijdens zijn bestaan op aarde, moet zich verre houden van de 

lusteloze ledigheid. (…) Met inspanning en ijver zal hij een schat vergaren.’  
43

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 19 
44

 De eik staat van oudsher symbool voor de oppergod Jupiter. De identiteitsovereenkomst tussen Eleuterillida en 

deze oppergod wordt later in het boek heel expliciet aangehaald tijdens de troonzaalscène.  
45

 Cf. infra voor het verband tussen Eleuterillida en de architectuur. 
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Bovendien is het belangrijkste gebouw in deze tweede intermediaire wereld, ‘een reusachtige 

piramide, bekroond met een hoge obelisk,’
46

 heel expliciet aan de Zonnegod gewijd. 

Enerzijds bevestigt dit architecturale wonder dus dat Poliphilus definitief tot Eleuterillida’s 

invloedsfeer is doorgedrongen
47

, maar tegelijkertijd confirmeert de vervallen staat van dit 

wereldwonder dat onze held nog een lange weg voor de boeg heeft vooraleer hij het eigenlijke 

spirituele epicentrum en de hiermee gepaard gaande architectonische perfectie zal bereiken.
48

  

Poliphilus vangt zijn zoekopdracht met hernieuwde moed aan, wanneer hij merkt dat deze 

overgangswereld positiever lijkt te staan tegenover zijn queeste dan zijn voorganger U1. Zo 

doolt onze minnaar niet langer wanhopig rond in een ondoordringbaar, intimiderend woud, 

maar wel ‘tussen fraaie, niet dicht opeen maar wijd uit elkaar staande palmen.’ Hij krijgt in dit 

geordende woud letterlijk meer ademruimte
49

 en ook het eerder geïnsinueerde Passieverhaal 

vindt in deze passage zijn positieve tegenhanger. Met het thema van de dadelpalm verlaten we 

immers het lijdensmotief en stappen we over naar de idee van vreugde en feestvieren.
50

 

Poliphilus’ tocht lijkt dus een nieuwe, gunstige wending te krijgen…hoewel het Bijbels 

exemplum van de Blijde Intrede de overmoedige speurneus reeds waarschuwt dat deze 

vreugde bedrieglijk kan zijn en wel eens de voorbode kan betekenen van een groot onheil.  

 

Dat onheil laat trouwens niet lang op zich wachten! Poliphilus krijgt een eerste 

intimidatiepoging van U2 te verwerken wanneer hij ‘een hongerige, bloeddorstige wolf ziet 

verschijnen met een volle bek.’
51

 Dit ongunstige omen is daarenboven niet de enige 

bedreiging waarmee Poliphilus dient af te rekenen; grote hagedissen, een ‘afschrikwekkende 

Medusa (…) met haarstrengen van (…) levendig en grillig kronkelende adders en andere 

slangen (…), zo levensecht uitgebeeld dat ze niet weinig afschuw en angst inboezemde’
52

 en 

een waarschuwend Fortunabeeld worden achtereenvolgens als afschrikmiddel ingeroepen om 

de minnaar te laten afzien van zijn onderneming. Doordat Poliphilus al deze vreeswekkende 

onheiltekens trotseert en bovendien nog eens zonder goddelijke inmenging geheel op eigen 

                                                 
46

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 20 
47

 Het is opmerkelijk dat er in U1 geen enkel gebouw te bespeuren viel. Dit nieuwe element bevestigt dat we 

definitief tot het machtsveld van Eleuterillida zijn doorgedrongen. 
48

  Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 22 

Net als bij de tweede locus horribilis, het Polyandrion, tonen de ‘vervallen, half ingestorte gebouwen’, de 

‘kolossale gebroken beelden’ en een ‘oneindige hoeveelheid brokstukken van andere makelij die (…) hun nut 

geheel verloren hadden en gereduceerd waren tot rudiment’ dat Poliphilus zich op de uiterste concentrische 

cirkel bevindt van Eleuterillida’s krachtveld.  
49

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 13, 20 

Het is opmerkelijk dat we in het bos in U2 min of meer dezelfde bomencataloog terugvinden als in het 

beangstigende woud uit U1. Deze coïncidentie alludeert reeds op het vervaarlijke karakter van U2. 
50

 Zowel in de Klassieke Oudheid als in de christelijke traditie wordt de dadelpalm positief geconnoteerd. In de 

Oudheid werd deze palm uitgereikt aan de winnaars van antieke spelen en in de Bijbelse context verwijst hij naar 

het verhaal van de Blijde Intrede. Ook in Telosia’s rijk duikt deze palmsoort op. (Zie hiervoor Cialona, I., De 

droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 190) 
51

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 21 

Deze wolf herinnert aan de wolvin uit Dante’s Divina Commedia.  
52

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 27 
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houtje zijn weg vindt tussen de antieke brokstukken, bewijst hij dat hem terecht een 

herkansing werd toegezegd. Bovendien heeft onze protagonist zijn timiditeit nu helemaal 

overwonnen en hongerig naar meer architecturaal raffinement, zet hij zijn contemplatie van de 

vervallen bouwwerken onverstoorbaar voort ‘met beslist meer nieuwsgierigheid dan hem 

betaamde.’
53

 Maar terwijl ‘zijn zintuigen (…) zodanig betoverd waren door zijn aandachtige 

en hardnekkige aanschouwing, zodat zijn brein al het andere vergat en niets meer verlangde 

dan (…) dit fraaie geheel zorgvuldig en nieuwsgierig te bestuderen’
54

, breekt andermaal een 

getouwtrek los tussen Eleuterillida en Venus. Deze laatste bedient zich ditmaal van de 

vijandelijke wapens, de architectuur, om Poliphilus tot haar kamp te laten overlopen. Zo zorgt 

de Liefdesgodin er voor dat de smachtende geliefde door ‘naar een paar prachtige stenen 

beelden van maagdelijke meisjes te kijken, plotseling ontroerd raakt en hevig begint te 

snikken.’
55

 Deze beelden deden hem immers denken ‘aan zijn goddelijke Polia, naar wie hij 

mateloos verlangde.’
56

 Venus weet dus Poliphilus’ verlangen te heroriënteren en opnieuw te 

richten op haar expertisegebied, het domein van de lichamelijke liefde. Deze tussenkomst is 

trouwens niet de enige interventie van de Mater amoris in de wereld van U2. Ook bij het 

gevleugelde renpaard, de kolossen, een reusachtige olifant en het prachtige portaal zullen 

beide goddelijkheden de kans aangrijpen om Poliphilus voor zich te winnen.
57

 Uiteindelijk zal 

onze arbiter uit vrije wil de zegepalm aan Eleuterillida toekennen wanneer hij ‘de meestal zo 

welkome beeltenis van zijn geliefde Polia (…) in het aangezicht van al deze schoonheid met 

een diepe zucht enigszins schuldbewust terzijde schuift en de beschouwing van de hem zo 

dierbare antieke resten voortzet.’
58

 In tegenstelling tot de vorige scène maakt Poliphilus dus 

een duidelijke keuze,
59

 wat er voor zorgt dat hij mag doorgaan naar de ultieme test die hem - 

mits winst uiteraard - de doortocht zal verlenen naar E2.  

 

Deze belangrijke épreuve qualifiante speelt zich noodzakelijkerwijs af bij het portaal, omdat 

men, zoals Poliphilus al eerder opmerkte, ‘het dal alleen maar kon verlaten of bij terugkeer 

opnieuw betreden door het portaal.’
60

 Nadat onze kunstliefhebber ‘nieuwsgierig’ en gedreven 

door ‘de vurige wens iets te weten te komen over het creatieve proces en de zorgvuldige 

berekening door de scherpzinnige bouwmeester’ het portaal ‘nauwgezet had bestudeerd’
61

, 

meent Eleuterillida dat haar festina lente-devies ruimschoots is ingelost en stuurt ze een 

vreeswekkende draak af op haar aarzelende, onderzoekende onderdaan. Onze koene ridder 

                                                 
53

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 28 
54

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 30 
55

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 30 
56

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 30 
57

 Voor een uitgebreide analyse van de verschillende strijdtaferelen, zie het hoofdstuk ‘De strijd tussen Venus en 

Eleuterillida’ uit de Bachelorscriptie Curiositas (ver)leidt. 
58

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 57 
59

 In de Hypnerotomachia zal er aan elke post een duidelijke keuze moeten voorafgaan. Zij is de conditio sine 

qua non voor de vrijgeleide naar het volgende niveau. 
60

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 23 
61

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 42 
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toont evenwel geen enkele intentie om zijn monsterlijke tegenstander heldhaftig tegemoet te 

treden en neer te vellen in een heroïsch tweegevecht. Integendeel, wanneer Poliphilus oog in 

oog komt te staan met de afschrikwekkende draak, loopt hij ‘banger dan de in een ezel 

veranderde Lucius toen hij de rovers hoorde overleggen of ze hem zouden doden’
62

 ‘gezwind 

de duisternis in, zonder na te denken’.
63

 Eerder gedreven door zijn overlevingsinstinct dan 

door roem- of eerzucht, stort Poliphilus zich hals over kop in het duister om zijn belager te 

ontvluchten.
64

 Na deze weinig eervolle vluchtpoging geeft de protagonist zich over aan 

zelfmedelijden, ‘doodsangst en tomeloos verdriet’
65

. Uitzinnig van angst
66

, geeft Poliphilus de 

hoop bijna op wanneer hij opnieuw verdwaalt in een ondoordringbaar zuilenwoud dat hem net 

als zijn voorganger uit U1 het zegenrijke licht ontzegt - een beproeving die volgens de 

protagonist ronduit ‘barbaars is’.
67

 Uiteindelijk is het de herinnering aan zijn goddelijke Polia 

die de jammerende, zelf uitgeroepen martelaar wakker schudt. Deze ommezwaai wordt 

veroorzaakt tijdens een heruitgave van het eerder beschreven kolostafereel. In ‘de 

ingewanden’ van het labyrint roept Poliphilus ‘met klagelijke, onvaste stem haar naam, die 

door de zware lucht onder de uitgestrekte gewelven van de duistere kerker galmde’
68

, net 

zoals hij binnenin de kolos ‘Polia’s naam riep, die hij tot zijn niet geringe schrik in de gehele 

bronzen constructie hoorde weergalmen.’
69

 Door deze uitroep verloochent hij Eleuterillida 

opnieuw en laat hij Venus op vijandig gebied triomferen. De liefdesgodin krijgt uiteindelijk 

medelijden en haar reddende antwoord blijft niet uit. Door haar altaar en het ‘sprankje licht’
70

 

geeft ze de minnaar de nodige motivatie om zijn tocht doorheen het duistere labyrint verder te 

                                                 
62

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 63 

Polizzi becommentarieert deze passage in Polizzi, G., “Le Songe de Poliphile : rénovation ou métamorphose du 

genre littéraire”, in  Charpentier, F., Le Songe à la Renaissance. Saint-Étienne 1987, pp. 95 – 96 als volgt: 

‘Une anomalie nous indique la présence d’un intertexte. Poliphile, poursuivi par le dragon, se compare, 

étrangement car le context ne prête guère à ce parallèle, aux dieux métamorphosés par amour et surtout à 

‘Psyche ayant perdu Cupido son espoux’ et à ‘Lucius Apuleius quand il fut transformé en Asne.’ (...) Le lecteur, 

qui se souvient de l’Ane d’or, ne peut s’empêcher de penser que le dragon de la pyramide n’est autre que celui 

que l’oracle avait promis pour époux à Psyche: ‘un monstre cruel, féroce et serpentin’.’  

Hier bevinden we ons dus in een Apuleiaanse, aan de Metamorphoses verwante spiraal. (De nauwe 

verwantschapsband tussen protagonisten uit de Metamorphoses en de Hypnerotomachia zal bovendien naar het 

einde van het boek toe steeds sterker op de voorgrond treden.) Deze spiraal is de opvolger van een Danteske 

weg, welke bruusk werd afgebroken toen Poliphilus in gebreke bleef bij de eerste épreuve qualifiante.  
63

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 62 
64

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 62, 63 

Ironisch genoeg wordt het labyrint zelf beschreven alsof het de binnenkant van de draak betrof: ‘Zonder na te 

denken betrad ik met de grootste vaart de ingewanden van het duistere oord en vlood op goed geluk her en der 

over de kronkelende paden. (…) Ik bevond met dus in de duistere ingewanden en dwaalwegen van 

schemerdonkere grotten (…).’  
65

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 63 
66

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 63  

Zijn verwarring wordt gesymboliseerd door de om hem heen fladderende nachtuilen. Aangezien deze dieren met 

de wijsheidsgodin Athena geassocieerd worden, kunnen we stellen dat hun gefladder en gekrijs Poliphilus’ 

allesoverheersende verwarring weerspiegelen. 
67

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 64 
68

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 64 
69

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 36 
70

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 65 
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zetten. Het is dankzij haar goddelijke interventie dat hij ‘de moed hervatte die hij verloren en 

opgegeven had en de verdwenen lichaamskracht langzaam in zich voelde terugvloeien.’
71

 

Hierna ‘volhardde hij in de tocht die hem naar de uitgang moest brengen’ zodat hij tenslotte 

‘ongedeerd vanuit het duister in een lieflijk landschap trad.’
72

 

 

4. Post E2: Eleuterillida’s rederijk 

 

Eenmaal ontsnapt uit ‘de met duisternis gevulde 

onderwereld die hem een voorportaal van het 

dodenrijk leek’
73

, belandt Poliphilus tot zijn grote 

vreugde in een streek die baadt in het ‘zo begeerde 

licht.’
74

 Na deze unieke ontsnapping
75

 uit het 

beklemmende labyrint, ziet onze dolende minnaar 

dat er letterlijk geen weg terug is,
76

 waardoor hij 

noodgedwongen zijn zoektocht moet verder zetten in 

E2. Volgend op een verzoek tot bijstand aan ‘het 

goddelijke licht en de beschermgeesten die hem 

hierheen hadden geleid’,
77

 betreedt hij met enige aarzeling definitief Eleuterillida’s rijk via 

een marmeren brug. Deze toegangsweg confronteert de kersverse immigrant meteen met het 

koninklijke credo.
78

 Het is daarenboven opvallend dat ook het materiaal waarin beide 

                                                 
71

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 66 
72

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 66 
73

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 68 

Hier weerklinkt een echo van Dante’s Inferno-tocht. 
74

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 68 

Liane Lefaivre wijst er op dat het lichtmotief een topos is in Eleuterillida’s rijk. De wenteltrap binnenin de 

piramide uit U2 die ‘op elk uur van de dag helder verlicht werd’ omdat ‘de openingen (…) het licht van de zon 

opvingen in de verschillende fasen van haar omloop’ geeft de eerste aanzet. Verder zijn de kolos uit U2, het 

badhuis uit E2, alsook Venus’ tempel opvallend door hun lichtfilie. Voor verdere uitleg, zie Lefaivre, L., Leon 

Battista Alberti's Hypnerotomachia Poliphili: Re-Cognizing the Architectural Body in the Early Italian 

Renaissance. Cambridge 1997, pp. 48 - 57 
75

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 66 

Poliphilus benadrukt zelf zijn geprivilegieerde, uitverkoren status door te vermelden dat hij in E2 dingen zal ‘zien 

en ontdekken die misschien aan geen sterveling bekend waren.’  
76

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 68 

‘De opening waardoor ik vanuit die duistere spelonken naar buiten was gekomen, bevond zich in de met bomen 

begroeide berghelling, tegenover, naar ik veronderstelde, het portaal dat ik beschreven heb. Ik begreep dat de 

achterpoort ooit net zo wonderbaarlijk mooi geweest moet zijn als de ingang. Maar de afgunstige, vijandige tijd 

had haar bedolven onder een woud en haar opening zodanig versperd door klimop en ander klimplanten dat men 

nauwelijks zag dat daar een uitgang was. Ze was verworden tot een spleet waardoor je alleen nog naar buiten 

kon, niet meer naar binnen, gezien haar ontoegankelijkheid.’ 
77

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 67 
78

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 69 

‘Geduld behoedt, beschermt en siert het leven. Aan de andere kant zag ik de sierlijke afbeeldingen van een cirkel 

en een anker met een rond de schacht kronkelende dolfijn, die ik getrouw aldus vertolkte: (…) ‘haast u immer 

langzaam’.’ Wanneer Poliphilus dit festina lente-devies bewust naast zich neerlegt bij de brutale Hymenscène, 

zal Eleuterillida hem streng afstraffen.  
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slagzinnen zijn aangebracht, het festina lente-ideaal ondersteunt. Poliphilus, die deze 

verwijzing niet weet te vatten doordat hij zojuist Venus liet triomferen over de Rede, zal pas 

na Logistica’s verklaring begrijpen dat beide materialen ‘de lijdzaamheid symboliseren, die 

maakt dat men niet snel in woede ontsteekt en niet onder tegenslagen buigt.’
79

 Pas na haar 

revelerende uitleg weet hij dat ‘de verborgen betekenis van het porfier overeenstemt met de 

daarin gebeitelde inscriptie, omdat van die steensoort gezegd wordt dat ze niet alleen zelf 

tegen grote hitte bestand is, maar ook andere stenen vuurvast maakt’ zoals ‘het ware geduld 

de mens niet alleen zelf bestand maakt tegen drift, maar ook het vuur in anderen dooft. 

Evenzo heeft serpentijn eigenschappen die bij de andere inscriptie passen.’
80

 We zien dus dat 

zowel de inscripties als het zorgvuldig geselecteerde materiaal weinig twijfel laten bestaan 

over het spirituele karakter van E2.  

 

Waarom is nu juist Eleuterillida’s Rederijk onmisbaar voor een succesvolle liefdesqueeste?  

Eleuterillida’s imperium is om twee redenen een onmisbare schakel in Poliphilus’ queeste. 

Allereerst is het zo dat de protagonist doorheen zijn zoektocht een psychologisch groeiproces 

moet doormaken, welke idealiter bekroond wordt met een succesrijke épreuve glorifiante. 

Eleuterillida’s rijk nu, is het perfecte schouwtoneel voor een dergelijke rite de passage. 

Doordat ze bepaalde eigenschappen van zowel A - Diana’s wereld - als Y - Venus’ rijk - in 

zich draagt, biedt ze de held de mogelijkheid om zich via een geleidelijk transformatieproces 

voor te bereiden op zijn eindbestemming. Bovendien is Eleuterillida’s rijk een noodzakelijke 

tussenstop omdat Poliphilus uit de handen van deze Redekoningin de Vrije Wil zal 

ontvangen. Pas nadat hij in het bezit is gekomen van dit kostbare geschenk, zal de held zich 

kunnen losmaken van alle beklemmende, verstikkende regels en in staat zijn om volop 

zelfstandig te handelen. Deze keuzevrijheid, dit letterlijke individualisatieproces, houdt ook in 

dat Poliphilus volledig verantwoordelijk te stellen zal zijn voor zijn keuzes – en uiteindelijk 

ook voor zijn ondergang.
81

 

 

Wat de bovengenoemde overeenkomst met A betreft, kunnen we stellen dat E net als Diana’s 

gemeenschap de boodschap van het zaligmakende Spirituele Leven uitdraagt. Beide menen 

bovendien dat de geestelijke levenswandel pas optimaal wordt beleefd wanneer lichamelijke 

uitspattingen worden afgestraft. Binnen Diana’s maatschappij uit de geestesvoorkeur zich in 

een ongenuanceerde lichamelijke aversie. Haar opgelegde kuisheidswetten dienen dan ook 

onvoorwaardelijk nagevolgd te worden door haar selecte groepje ingewijden indien zij niet als 

                                                 
79

 Voor de citaten met betrekking tot de steensoorten en hun eigenschappen, zie Cialona, I., De droom van 

Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 133 
80

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 133 

Ook de ‘fiere stenen brug’ met ‘porfieren panelen’ waarlangs Poliphilus uiteindelijk Eleuterillida’s rijk zal 

verlaten, drukt de held - tevergeefs - nog eens het festina lente- en moderatio-ideaal op het hart. 
81

 Poliphilus zal uiteindelijk zowel zijn eigen doodsvonnis als dat van zijn geliefde tekenen doordat hij ‘het 

midden niet weet te houden’ wat de lichamelijke wellust betreft.  
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ballingen willen eindigen. Enkel reinheid van lichaam en geest kan de vertrouwelinge immers 

dichter bij de aanbeden godin brengen. De Verlossing uit zich hier dus in onwrikbare 

godsdienstvoorschriften die door hun ascetische strengheid geen antwoord kunnen bieden op 

de lichamelijke behoeften van de gelovige en zo het individu schade kunnen berokkenen. De 

vorstin van E2 daarentegen, ziet in dat deze strakke dichotomie niet voor iedereen is 

weggelegd en zal dan ook haar Redebeleving koppelen aan een homo mensura-ideaal. 

Eleuterillida staat (min of meer) open voor een geestelijke levenswandel op mensenmaat. Ze 

wil bekomen dat haar (beperkte) inschikkelijkheid ten opzichte van de lichamelijke aspiraties 

de eerder terughoudende onderdaan-in-spe uiteindelijk toch overhaalt om tot het Redekamp 

toe te treden. Eros is dan ook niet volledig afwezig in E2, maar deze is kuis en blijft bovendien 

heel duidelijk ondergeschikt aan de geestelijke bevrediging die de Rede verschaft. Denk 

hierbij maar aan de verlokkelijke Zintuigen die Eleuterillida’s dienaressen blijken te zijn. Uit 

deze hiërarchie blijkt duidelijk dat het lichaam enkel een hulpmiddel is om tot een hogere 

kennis te komen. Hun onderwerping toont aan dat de bevrediging van de lichamelijke 

verlangens geen doel op zich mag vormen, maar dat het zintuiglijke een opstap dient te zijn 

naar het verbreden van de intellectuele horizonten. Wellustige uitspattingen die de Ratio 

benevelen en de mens terugvoeren naar zijn dierlijke oerinstincten worden dan ook niet 

getolereerd. Zoals de architectonische realisaties reeds confirmeren, steunt Eleuterillida’s 

credo vooral op harmonie en evenwicht en ook bij de lichamelijke verlangens dient deze 

harmonie verzekerd te zijn en ‘het midden gehouden te worden’.
82

 Desalniettemin wordt het 

lichamelijke aspect ook in E2 slechts met tegenzin aanvaard. Het is de inherente imperfectie 

van de menselijke natuur die Eleuterillida verplicht om binnen haar Redegrenzen een 

medeheerschappij van de Venus Pudica te tolereren. Het ultieme Heil blijkt uiteindelijk ook 

                                                 
82

 Zie in dit verband Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 42-43 

‘Ze (i.e. de architecten) maken enorme fouten, omdat ze de regels van de symmetrie verwaarlozen en de lessen 

van de natuur in de wind slaan: want het is een gulden regel dat het een deugd is het midden te houden tussen 

twee uitersten, zoals de dichter zegt. Wanneer men afwijkt van deze regel, wordt wat men maakt wanordelijk en 

gebrekkig, want alles wat niet in overeenstemming is met zijn grondbeginsel is lelijk. Wat kan men voor nuttigs 

of moois of achtenswaardig tot stand brengen als men wetten en regels verwerpt?’  

Hier wordt Eleuterillida’s levensideaal dus expliciet gelinkt aan de harmonische architectuur. Verder in het 

verhaal, bij de aquarische levenstuin, herhaalt Logistica deze sententia wanneer ze als volgt uitleg verschaft bij 

de gebeurtenissen die plaatsvinden in de vijfde toren: 

Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 126 

‘In deze toren wordt gesproken over de betekenis van de gulden zinspreuk ‘gelukkig zijn zij die het midden 

hebben gehouden’, waarbij niet het concrete midden van een lijn of plaats wordt bedoeld, maar het abstracte 

midden. Bij het overschrijden van dit grenspunt wordt, tijdens een eerlijk gesprek, dit geluk gedefinieerd als de 

gelukzaligheid van degenen die de hun door het lot geschonken voorspoed hebben kunnen paren aan op eigen 

kracht verworven geestelijke rijkdom. Wie dit nog niet heeft gedaan, heeft bijna geen kans meer om het in de 

volgende omgangen te doen.’ 

Ook wanneer Poliphilus Eleuterillida’s rijk verlaat, komt dit moderatio-thema terug: 

Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 134 

(…) ‘Het paneel daartegenover bevatte een cirkel waarin twee putti waren afgebeeld met hun borstjes naar elkaar 

toe en hun ruggen naar de omtrek gewend. Zij hielden samen het middelpunt van de cirkel vast. Hier nam 

Logistica weer het woord. Ze zei tegen mij: ‘Poliphilus, ik weet dat je de strekking van deze hiëroglifische 

taferelen niet kent. Ze zijn hier geplaatst ter waarschuwing van degenen die op weg zijn naar de drie poorten. Het 

tafereel in de cirkel zegt: ‘Gelukkig zijn zij die het midden houden’. (…) Denk hier maar eens goed over na.’ 



 

 19 

hier slechts weggelegd voor de Wijze die genoegdoening vindt in een louter spirituele 

levenswandel. 

  

Om aan deze moderatio-grondwet te kunnen voldoen, moet Poliphilus eerst gezuiverd worden 

van zijn alles overheersende wellust. De metamorfose van onverzadigbare minnaar naar 

getemperde wijze loopt evenwel niet over rozen. Zoals eerder gezegd, kan Poliphilus zijn 

eerste épreuve slechts tot een goed einde brengen dankzij de welwillende hulp van Venus. Het 

verbaast dan ook niet dat hij bij zijn eerste stappen in het Rederijk nog steeds onder de 

auspiciën van de liefdesgodin blijkt te staan. Bij zijn eerste kennismaking met E2 waant hij 

zich zelfs in Cythera! Deze Andere Wereld lijkt hem op het eerste zicht een culminatiepunt 

van genot te zijn; hij wordt niet alleen Fortuna’s zegen gewaar wanneer het duistere bos uit U1 

vervangen blijkt te zijn door ‘een lommerrijk, koel bos dat bijzonder bekoorlijk, aangenaam 

ruim en fleurig begroeid was’
83

, maar bovendien is E2 ‘een oord waar men wel genot en 

vreugde kent, maar geen verdriet en angst’ en waar ‘de onvergankelijkheid van het leven, de 

onveranderlijke rust en veiligheid, de stilstand van de tijd, de aangename omstandigheden en 

de vriendelijke samenleving noden tot een voortdurend genieten van de vreugde die door dit 

alles wordt geboden (…).’ Eleuterillida’s imperium is ‘een gezonde landstreek, ruim en 

lieflijk, begroeid met nuttige kruiden, sierlijke planten en alle mogelijke soorten groenten en 

granen, beschermd door prachtige heuvels, bewoond door onschadelijke dieren, begiftigd met 

alle mogelijke heerlijkheden, rijkbeladen met vruchten en bevloeid door kristalheldere 

bronnen, (…) vruchtbaarder dan de noordelijke flank van de Taurus, (…) rijker dan het eiland 

Hyperborea (….), Lusitanië (…) of Talge. In dit land van overvloed vindt men geen 

uitgestrekte moerassige gebieden die de lucht verzieken en vergiftigen, en geen grimmige 

bergen, maar allersierlijkste heuvels. (…) Omdat elke aanleiding tot treurnis dus ontbreekt,
84

 

kent men alleen maar vreugde in dit weldadig veilige, goddelijke toevluchtsoord.’
85

 E2 lijkt 

dus de verloren Tuin van Eden te zijn, weggeplukt uit de Gouden Eeuw!
86

 Maar zoals gezegd, 

krijgt de genotsbeleving binnen dit lieflijke kader - net zoals dit het geval is bij zijn Bijbelse 

soortgenoot - meteen een belangrijke restrictie opgelegd. Deze locus amoenus blijkt toch niet 

helemaal Cythera’s gelijke te zijn, want hier geldt een resoluut veto tegen elk excessief 

seksueel vertier. 

 

Deze beperking wordt Poliphilus al vlug gewaar wanneer hij kennismaakt met de vijfkoppige 

nimfenschare. Hoewel hij hoort te leren uit zijn fouten, probeert hij net als in A de vereersters 

                                                 
83

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 70 
84

 Dit in tegenstelling tot Venus’ rijk, waar de Dood in het hart van het Arcadische eiland heerst. In het centrum 

van dit Liefdesnirwana bevindt zich immers de tombe van Adonis. 
85

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 78 
86

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 118 

Het beeld van de Gouden Eeuw vinden we onder andere terug in Poliphilus’ opmerking dat ‘de vruchtbare 

velden ook zonder bewerking een overvloed aan goede zaken voortbrachten.’ 



 

 20 

van de Rede over te halen naar het Venerische kamp. Toch wordt de charmeur ook hier 

ontmaskerd en streng op de vingers getikt. Poliphilus wordt ditmaal niet achternagezeten door 

een woeste menigte zoals dit in A wel het geval was, maar een merkwaardige balsem 

confronteert hem wel met zijn ongepaste wellust. Hoewel het suggestieve nimfenlied over 

‘een verliefde jongeling die zich met behulp van een toverzalf in een vogel had willen 

transformeren, maar een verkeerd potje kreeg aangereikt en in een lompe ezel veranderde’
87

 

reeds op de bijzondere uitwerking alludeert, mist Poliphilus het inzicht om de ware betekenis 

van deze waarschuwing te achterhalen. De uitwerking van het verraderlijke brouwsel laat 

evenwel niet lang op zich wachten en al vlug ondervindt de verzengde minnaar aan de lijve de 

precieze betekenis van de profetische woorden. Door dit intertekstuele schandpaalmoment 

poogt de nimfengroep Poliphilus duidelijk te maken dat hij door zijn excessief wellustig 

gedrag in hun ogen gereduceerd is tot het dierlijke in de mens. Zijn onbeschaamde, erotische 

verlangens zorgen er voor dat hij op één lijn komt te staan met de tot ezel omgebouwde 

Lucius. Net als zijn nieuwsgierige voorganger, slaagt Poliphilus er immers niet in zich te 

verheffen tot een hogere werkelijkheid doordat zijn ongebreidelde lichamelijke begeerte hem 

steeds weer naar beneden haalt. De opgehitste held
88

 schaamt zich wel om de situatie, maar 

gaat toch door op de ingeslagen amoureuze weg en krijgt uiteindelijk ‘genoegdoening voor 

wat ze hem hadden aangedaan.’
89

 Poliphilus lijkt dus geen vooruitgang geboekt te hebben 

door het hele voorval. Zijn door begerige gedachten benevelde geest verhindert hem om de 

waarschuwing naar waarde te schatten en er de gepaste levenswijsheid uit te putten. Zijn 

hardnekkige verknochtheid aan Venus’ wil staat dus nog steeds een spiritueel kantelmoment 

in de weg en zal pas door een extern hulpmiddel,
90

 het eten van de aster,
 
gebroken kunnen 

worden. Door de aster
91

 te verkiezen boven de wortel van de waterlelie en de bittere smaak 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 86 

Deze jongeling is Lucius, het hoofdpersonage in Apuleius’ Metamorphoses. 
88

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 86 

‘De aandrang werd zo krachtig dat ik er steeds pijnlijker door geprikkeld werd, en ik wist niet welke klem of 

stang mij zodanig tegenhield dat ik mij niet op hen stortte op de manier waarop een woeste, uitgehongerde 

adelaar vanuit de lucht roofzuchtig en vasthoudend een zwerm patrijzen belaagt: zo en niet minder hevig werd ik 

tot gewelddadigheid geprikkeld.’ 

Het is ironisch dat juist de adelaar in deze wellustvergelijking ter sprake komt. Deze vogel, die met de oppergod 

Jupiter geassocieerd wordt en dus ook Eleuterillida’s symbool vormt, wordt hier namelijk - net zoals bij het 

Ganymedesverhaal bij het portaal – onbeschaamd naar het Venerische kamp verplaatst.  
89

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 87 
90

 Ook Lucius’ redding schuilde in een vegetatief redmiddel, namelijk de roos. 
91 Ciapponi, L.A.– Pozzi, G. (edd.), Francesco Colonna. Hypnerotomachia Poliphili, Editrice Antenore. Padova 

1980, pp. 80 

‘(...) Geusia chiamata, inclinatose extirpoe la heraclea Nymphea et una radice di aron et Amella, le quale in poca 

distantia l’una da l'altra germinavano: mi offerite, ridendo, quale ad me di queste piacesse, eligere devesse et ad 

mia liberatione gustarle. Per la quale cosa io ricusai la nymphea, damnai il draconculo per il suo caustico, 

acceptai amella, et questa, mundificata, suaseme di gustare. Onde non fue longo intervallo di tempo che, 

migrante il venereo, lubrico et incentivo stimolo, la intemperantia libidinosa se extinse.’ 

Aan de (heraclea) nymphea dicht Plinius de kwaliteit toe om alle lust(volle dromen) te temperen. De aron of 

draconculo zou dan weer redding brengen bij slangen- en drakenbeten. De amella (oorspronkelijk amellus) of 

purperkleurige aster, kan in deze context verwijzen naar de Platoonse filosofie en de hoge plaats die de ster 

hierin bekleedt. In dit opzicht maakt Poliphilus dus een gewenste, zuiverende keuze.  



 

 21 

van het drakenkruid, lijkt Poliphilus opnieuw bewust voor een transcendente levensinvulling 

te kiezen. Maar ondanks deze weloverwogen keuze, blijft het de vraag hoe duurzaam het 

verbond tussen Poliphilus en Eleuterillida wel kan zijn. In tegenstelling tot Lucius - die pas op 

Isis’ reddende tussenkomst kon rekenen na een louteringstocht - lijkt Poliphilus immers dit 

graduele, revelerende zuiveringsproces te missen, waardoor Venus’ wet blijft sluimeren in 

zijn licht ontvlambare, verliefde ziel.   

 

Eleuterillida’s haat-liefde-verhouding ten aanzien van het lichamelijke zorgt ervoor dat de 

nieuwsgierige, op liefde beluste ontdekkingsreiziger al in een vroeg stadium vraagtekens 

plaatst bij de legitimiteit van zijn aanwezigheid in deze spirituele wereld. Reeds bij zijn eerste 

stappen voelt hij intuïtief aan dat hij er persona non grata is. Angstig denkt hij dat ‘de 

toegang hem misschien wel verboden was’
92

 en dat deze onderneming misschien ‘nog 

noodlottiger en vermeteler zou blijken dan zijn bezichtiging van het prachtige portaal.’
93

 Bij 

zijn eerste kennismaking met de goddelijke en oogverblindende bewoners, vermoedt 

Poliphilus opnieuw dat hij ‘misschien wel op ongepaste wijze, (…) door vermetelheid en 

schaamteloosheid gedreven een ongeoorloofd oord, een verboden gebied had betreden’
94

 - een 

vermoeden dat hij bevestigd ziet in de afkeurende reactie van de nimfengroep die ‘het 

kennelijk ongepast en ongebruikelijk vonden dat een vreemde man, een buitenstaander, 

zomaar toevallig hun geliefde vaderland had betreden.’
95

 Daarenboven wordt Poliphilus’ 

ongebruikelijke aanwezigheid meermaals onderstreept door de verbaasde blikken waarmee de 

man te maken krijgt als ongezien curiosum in deze door vrouwen bevolkte en bestuurde 

wereld.
96

 Deze angst blijft Poliphilus zelfs na de initiatierite en de hieruit voortvloeiende 

acceptatie door de gordijnwachteressen door het hoofd spoken. Deze witte raaf zal geen 

gemoedsrust vinden totdat de Redekoningin uiteindelijk zelf haar goedkeuren zal uitspreken 

over zijn aanwezigheid in haar Geestesrijk. 

 

Nadat een ietwat getemperde Poliphilus heeft kennis gemaakt met het hybride karakter van 

E2, leggen ‘zijn lieve gezellinnen hun rechterhand vriendelijk op de zijne ten teken dat ze hem 

in hun wereld wilden binnenleiden en toelaten’. Onze nieuwsgierige held geeft onmiddellijk 

gevolg aan deze eervolle uitnodiging en doorloopt geduldig de ‘rituele procedure voor wie het 

paleis van hun eerbiedwaardige en verheven koningin wil betreden.’
97

 Hoewel de 

toegangbewaaksters Cinosia, Indalomena en Mnemosyne
98

 zich net als hun nimfencollega’s 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 66 
93

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 66, 67 
94

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 77 
95

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 76 
96

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 76, 78, 94, 99, 100, 113 
97

 Alle citaten met betrekking tot de initiatierite: Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 93, 94 
98

 Cialona verduidelijkt deze passage in het bijhorende notenapparaat p. 53-54 als volgt: ‘De toegang tot 

Eleuterillida’s koninkrijk wordt verleend door drie allegorische figuren; Cinosia (‘beweging’, staat voor de rede), 

Indalomena (‘schijnen’, ‘zich vertonen’, staat voor de fantasie) en Mnemosyne (‘herinnering’, staat voor het 
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in eerste instantie erg verbazen over Poliphilus’ aanwezigheid, ontvangen ze de nieuweling 

toch gastvrij nadat hij hen ‘beleefd en met het vereiste respect gegroet had.’
99

 Na een laatste 

heilzame raadgeving tenslotte van de bezorgde Mnemosyne om ‘geen twijfel te koesteren en 

vertrouwen te hebben in de vorstelijke adviezen en de heilzame instructies van de koningin’, 

welke hij ‘gehoorzaam en standvastig moest opvolgen en uitvoeren’ omdat ‘het resultaat 

gegarandeerd gunstig zou zijn’
100

, wordt de kersverse, uitverkoren ingewijde officieel 

opgenomen in de spirituele (vrouwen)gemeenschap. Nadat Poliphilus deze eerste 

initiatierite
101

 dankzij een proeve van welvoeglijkheid succesvol heeft afgerond, wordt deze 

homme galant de langverwachte toegang verleend tot Eleuterillida’s prachtige troonzaal, waar 

de Redekoningin hem warm verwelkomt en ook haar verbaasde goedkeuring uitspreekt over 

zijn geslaagde épreuve qualifiante.
102

  

 

Na deze geslaagde test, treedt een triomferende Poliphilus definitief toe tot Eleuterillida’s 

spirituele imperium. Deze spirituele aura wordt niet enkel door de zopas aangehaalde 

allegorische initiatierite prijsgegeven, ook de architectonische perfectie van het paleis beaamt 

dat dit volmaakte gebouw het kloppende hart vormt van een machtig Geestesrijk. We kunnen 

immers aan de hand van Poliphilus’ vele lofzangen op het vernuft van de bouwmeesters 

besluiten dat geestelijke kennis en harmonische architectuur onafscheidelijke kwaliteiten zijn. 

Opvallend is nu dat juist Eleuterillida’s koninklijke verblijf het eerste architectonische 

hoogstandje vormt op Poliphilus’ doortocht dat volledig is gespaard gebleven van de tand des 

tijds en bovendien geen enkele imperfectie vertoont.
103

 Uit  de hierboven vermelde 

                                                                                                                                                         
geheugen). Deze drie vrouwen verzinnebeelden de drie vermogens die in de drie belangrijkste ‘gangen’ van het 

mensenhoofd zetelen, volgens het Griekse geschrift Over de natuur van de mens van de vierde-eeuwse auteur 

Nemesius.’  

Deze specifieke triade dient mijns inziens het spirituele karakter van E2 te onderschrijven. Bovendien zet niet 

alleen de keuze, maar ook de plaatsing van de allegorische personages (zij zijn het die de bezoekers al dan niet 

toegang verlenen tot het rijk van de Rede) de innige relatie die E2 met het geheugen/ het denkwerk onderhoudt in 

de verf. 
99

 Poliphilus’ houding tijdens deze eerste initiatierite staat in schril contrast met zijn onbesuisde optreden tijdens 

de derde rite in Cythera, waarbij hij brutaal het hymen doorsteekt. (Zie hiervoor Cialona, I., De droom van 

Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 361) 
100

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 94 
101

 De tweede initiatie vindt plaats in Telosia’s rijk, binnenin de Venustempel, waarbij Poliphilus Polia’s fakkel 

dooft. De derde rite voltrekt zich in Cythera.  
102

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 100, 101 

‘Ontroerd liet de goedhartige koningin mij overeind komen, en omdat ze inmiddels mijn naam kende, zei ze 

vriendelijk tot mij: ‘Poliphilus, heb goede moed! Vertel mij eens: hoe ben je hier ongedeerd gekomen? Hoe ben 

je aan die afzichtelijke, giftige draak ontsnapt? En hoe heb je de uitgang gevonden van die afschuwelijke, blinde 

grotten? Ik heb het hele verhaal gehoord maar ben niet weinig verbaasd, omdat weinigen, ja zelfs zeer weinigen 

erin slagen om langs die weg dit rijk te betreden. Maar nu de langgelokte Fortuna jou heeft voorbestemd om hier 

heelhuids aan te komen, lijkt het mij niet juist om je, op welke grond dan ook, mijn genadige en welgemeende 

gunsten te onthouden. Ik heet je dus gastvrij en hartelijk welkom.’  

Eleuterillida’s goedkeuring met betrekking tot Poliphilus’ épreuve qualifiante, betekent dat deze vorstin 

Poliphilus’ heldenstatus officieel erkent en hem dus waardig acht om haar onderdaan te worden. 
103

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 123 

‘Ik bedacht dat geen sterveling, hoe begaafd ook, een kunstwerk van een dergelijke perfectie zou kunnen 

evenaren, waarna ik terecht begon te vermoeden dat al die pracht op ongewone wijze geschapen was door de 
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rechtevenredigheidsrelatie tussen intellect en architecturale vormgeving, kunnen we dus 

bijgevolg reeds voorspellen dat deze uiterlijke volmaaktheid het intellectuele despotisme van 

zijn bewoonster weerspiegelt. Bovendien beperkt de perfectie zich niet enkel tot de 

luisterrijke façade; ook het interieur van deze uitmuntende woning schikt zich volledig naar 

het volmaakte schoonheidsideaal. Zo is de koninklijke troon een schoolvoorbeeld van 

architecturale perfectie, waarbij ‘alle onderdelen met een volmaakte nauwkeurigheid op 

elkaar waren afgestemd voor wat betreft materiaal, getal, vorm en lijn.’
104

 Evenzo zijn zelfs 

de kleinste details in dit paleis ‘kunstig uitgebeeld en in overeenstemming met de plaats en de 

materie’.
105

 Naast al deze architectonische finesses, wordt het redekarakter van dit paleis ook 

bekrachtigt doordat de koninklijke muren de kennis herbergen van astrologie, edelstenen 

alsook etiquette en daarenboven wordt het intellectuele spel van het schaken er actief 

beoefend. Tenslotte bevestigt ook de cryptische omschrijving van de vorstin zelf  het 

vermoeden dat we ons hier in de wereld van de Rede bevinden.
106

 

 

Maar zoals te verwachten viel, zal het geestelijke karakter van dit spirituele epicentrum 

grondig verstoord worden door de latente en verraderlijke Venusvereerder. Het is dan ook niet 

toevallig dat onze wolf in schaapskleren zich tijdens de koninklijke audiëntie precies voor ‘de 

gevleugelde Mercurius (…) met een verstoorde uitdrukking op zijn gelaat, bedreigd door de 

kwaadaardige staart van de giftige schorpioen’
107

 bevindt. Zoals we uit de plaatsing van 

Eleuterillida’s troon kunnen opmaken, hangt de positie die de personages in de troonzaal 

innemen immers onlosmakelijk samen met de kwaliteiten die de hen boven het hoofd 

hangende hemellichamen symboliseren. Zo is het niet onbelangrijk dat onze curiosus Hare 

Majesteit tronend als een zonnegodin onder het Solteken aantreft, precies tussen Venus en 

Mars in. Dankzij deze strategische positie beklemtoont Eleuterillida immers enerzijds haar 

absolute superioriteit
108

 en anderzijds haalt de Redekoningin dankzij haar tactische 

                                                                                                                                                         
scherpzinnige natuur, die onze bewondering had willen wekken met een bijzonder voortbrengsel van haar 

gewoonlijk onwaarneembare creativiteit: een bouwwerk dat doelmatig, bruikbaar, mooi en roemrijk was, en 

bovendien onwrikbaar, onveranderlijk en onvergankelijk.’ 
104

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 96 
105

 Het is ook opvallend dat de architect zijn constructies veelal volgens een zevenvoud heeft gerealiseerd, 

volgens Poliphilus ‘een getal dat de natuur uiterst welgevallig is.’ Ook de Venustempel in O2 is veelal volgens 

een zevenvoud geconstrueerd. 
106

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 122  

‘Daarom laat ik je weten dat de almachtige Schepper en de ordenende natuur je geen grootser geschenk kon 

geven dan je kennismaking met mij en mijn gulle edelmoedigheid, want de vaardige natuur zou je geen grotere 

schatten kunnen bieden dan de mogelijkheid om te profiteren van mijn welwillende goedgunstigheid en de kans 

om deelachtig te worden aan zoveel goeds. Zoals je zelf heel goed kunt beoordelen, vindt men nergens ter 

wereld een schat die gelijkwaardig is aan datgene wat men werkelijk in mij vindt: een hemelse gave die voor 

stervelingen versluierd blijft.’ 
107

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 102 
108

 Zie hiervoor Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 129, 130, waarbij Logistica het 

Solteken (in relatie tot de Voorzienigheid en de Liefde) als volgt becommentarieert: ‘Eén daarvan (i.e. van de 

voorgaande triade) is de zon die met haar aangename licht almachtig is en dus als een symbool van 

goddelijkheid opgevat kan worden.’ 
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positionering de twee overspelige geliefden uit elkaar, waardoor ze de macht van de liefde 

weet te breken.
 109

 Als onwrikbaar tussenschot laat Eleuterillida haar onderdanen ook meteen 

duidelijk zien dat deze - of enig andere - ‘vulgaire’ liefdesfusie nooit binnen haar rijksgrenzen 

zal getolereerd worden. Noch beeldt ‘de loverkrans boven de troon’ per toeval ‘een mooie 

jongeling met blond haar’ uit, ‘gekleed in dunne stof, boven de gespreide vleugels van een 

adelaar die hem met geheven kop aankeek.’
110

 Net als de ‘azuurblauwe aureool met zeven 

gouden stralen’ en de ‘takken van de groenblijvende, onsterfelijke laurier’
111

, dienen deze 

didactische details immers de majesteitelijkheid en onvergankelijkheid van de Redekoningin 

te onderschrijven.  

Poliphilus daarentegen, wordt met een heel wat minder roemrijk teken in verband gebracht. 

Hij wordt enerzijds gelijkgeschakeld met Mercurius,
112

 de god van de leugen en de 

mooipraterij en anderzijds met de ‘wanstaltige en verraderlijke schorpioen’.
113

 Onze antiheld 

is zich bovendien pijnlijk bewust van deze overeenkomst en voelt dan ook intuïtief aan ‘dat 

hij in zijn armoedige kledij net zo misplaatst was tussen al die weelderige gewaden als dat 

wanstaltige en verraderlijke, dodelijke dier tussen de edele tekens van de dierenriem.’
114

 Door 

deze reactie bekent Poliphilus reeds schuld en verraadt hij dat zijn vestimentaire onreinheid 

een veruitwendiging betreft van zijn bezoedelde ziel, die ondanks de geslaagde initiatie 

eigenlijk nog steeds Venus toebehoort! Hij voelt zich dan ook - terecht - de verrader, de 

Judas
115

, tussen dit uitgelezen, spirituele gezelschap. Uiteindelijk zal deze latente Mercurius- 

                                                 
109

 Zie voor dit thema ook Ovidius’ Metamorphoses. 
110

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 101 

Hier wordt de identiteitsovereenkomst tussen Eleuterillida en Jupiter bevestigd. Merk ook op dat de adelaar hier 

opnieuw zijn majesteitelijke, kuise invulling kent. Dit was allerminst het geval bij het portaal en het 

balsemverhaal, waarbij de adelaar een venerische mutatie had ondergaan! (Cf. supra) 
111

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 101, 102 

Deze beeltenis toont de inwisselbaarheid van Jupiter (adelaar), Apollo (laurier) en Eleuterillida aan. 
112

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 48,49 en 240 

Mercurius wordt eerder in het verhaal - meerbepaald bij de afbeelding op het linker postament van het portaal - 

expliciet in verband gebracht met de vijandige triarchie van Venus, Cupido en Mars.  

Bovendien haalt Poliphilus in een later hoofdstuk nog eens expliciet de gelijkenis tussen hem en de bedrieglijke, 

roofzuchtige godheid aan wanneer hij al dagdromend over Polia zegt: ‘Ik stelde mij voor dat ik mij laafde aan de 

verkwikkende smaak van haar mond met zijn verfrissende ademtocht van welriekende en opwekkende geuren, 

dat ik binnendrong in de verborgen schatkamer van Venus en dat ik, diefachtig als Mercurius, de kostbare 

juwelen van moeder natuur roofde.’ 
113

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 102 
114

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 102 
115

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 101, 116  

Deze vergelijking wordt gestaafd door de beschrijving van het banket dat enkele thema’s van het Laatste 

Avondmaal herneemt. Ook hier zien we immers een Christusfiguur, een god die zich verwaardigd om (letterlijk) 

af te dalen, waardoor hij (letterlijk) op gelijke hoogte komt te staan met zijn onderdanen. Ook de tafelopstelling 

weerspiegelt het beeld van Christus die tijdens het Laatste Avondmaal in het gezelschap van zijn twaalf 

volgelingen de maaltijd nuttigt en de beker deelt. 

‘Ik zat daar bij mijn vijf vriendinnen, tussen Osfressia en Achoë, twee plaatsen van de koningin. Aan haar 

linkerzijde zaten zes andere disgenotes op zo’n afstand van elkaar dat ze de bank geheel in beslag namen: en de 

koningin was gedaald naar de onderste trede van haar hoge troon en zat daar met vorstelijke waardigheid.’ (…)  

‘Toen we dus op deze wijze besproeid waren met geurig water, droegen de dienaressen met bijzonder hoofse 

gebaren een gouden bokaal met een verrukkelijke nectar rond. De verheven koningin knikte ons toe met grote 

minzaamheid en dronk als eerste. Daarna dronken wij, om de beurt, terwijl we elkaar plechtig en vriendelijk 
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en schorpioenovereenkomst bewaarheid worden wanneer Poliphilus zijn ware, venerische 

aard niet langer weet te loochenen. Deze pijnlijke onthulling vindt plaats tijdens het banket 

‘op de vriendschap’
116

; een zevengangen menu dat Eleuterillida aankondigt als een heildronk 

op Philotesia,
117

 de schutsgodin van de niet-seksueel getinte
118

 amicitia.
119

 Terwijl de 

uitvoerige beschrijving van dit aangeboden feestmaal Poliphilus’ queeste op het eerste zicht 

onnodig lijkt op te houden, blijkt deze zijsprong onontbeerlijk binnen de raamvertelling van 

Eleuterillida’s wereld. Het is namelijk tijdens dit overvloedige eetfestijn dat Poliphilus 

deelachtig zal worden in Eleuterillida’s macht en haar gunsten ook even naar waarde zal 

weten te schatten. Zijn bescheiden aha-erlebnis vindt meer bepaald plaats na de eerste gang, 

wanneer er een kringloopfontein ten tonele verschijnt die instaat voor een rituele 

handenwassing.
120

 Aangezien het erotische karakter van de fonteinen afneemt naarmate 

Poliphilus Eleuterillida’s koninklijke woonstee nadert,
121

 is deze in het midden van de 

koninklijke troonzaal geplaatste kringloopfontein dan ook volledig ontdaan van elke sensuele 

                                                                                                                                                         
toeknikten en bedankten: een waardige afsluiting en bezegeling van dit feestmaal met zijn heerlijke dranken en 

smakelijke gerechten.’ 
116

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 101 
117

 Ciapponi, L.A.– Pozzi, G. (edd.), Francesco Colonna. Hypnerotomachia Poliphili, Editrice Antenore. Padova 

1980, pp. 93 

De naam van Philotesia vinden we enkel in de originele uitgave terug, waar te lezen valt: ‘Et ananti che al 

praesente altro ad exequire ti commetta del tuo amoroso et fermo concepto et caldo disio, voglio che, ad proficuo 

sublevamento degli tui molesti affanni, cum questo insigne consortio ad un offertissima philotesia di convito 

debbi et tu discumbere, poscia che gli suffraganti coeli merito te hano dimonstrato del nostro munifico et pio 

hospitio, et sotto il nostro triumphante domicilio conducto.’  
118

 Hoewel Eleuterillida Philotesia als de schutsgodin van de niet-seksueel getinte amicitia voordraagt, is deze 

godheid echter in tweede instantie ook de godin van de zinnelijke liefde! Zoals we zullen zien, zal Poliphilus 

deze ambigue identiteit op het einde van de heildronk dan ook in zijn voordeel uitbuiten. Deze bewust gekozen 

dubbelzinnige onomatologie vinden we trouwens meermaals terug in de Hypnerotomachia, zoals bij de 

eigennamen van de hoofdrolspelers. Het onoma ‘Poliphilus’ incorporeert immers een dubbele - en tevens 

tegenstrijdige - betekenis. De concrete invulling van de eigennaam wordt bepaald aan de hand van de 

geografische context waarin onze protagonist zich bevindt. Wanneer hij ronddwaalt in het rijk van Eleuterillida 

is hij de minnaar (philus) van velen (poly). Zo vat Osfressia, dienares van de Rede, dan ook zijn naam op. Maar 

tegelijk haalt de nimf de tweede, alternatieve interpretatie aan: ‘Poliphilus’ kan ook de geliefde (philus) van 

Polia betekenen. Bijgevolg refereert de naam zelf van de held naar de innerlijke tweedracht die onophoudelijk 

woedt in zijn ziel. Ook Polia kan zich beroepen op een dubbel gelaagd onoma, waarbij ook hier de exacte 

betekenis wordt geconditioneerd door externe factoren. Het is evenwel niet de geografische context, maar haar 

geliefde zelf die de gepaste betekenis vastlegt. Wanneer haar wederhelft zich verstrikt vindt in de netten van de 

Rede, betekent Polia in haar abstracte betekenis van geliefde inderdaad ‘vele dingen’. Zolang Poliphilus 

ronddwaalt onder Eleuterillida’s auspiciën, valt hij immers voor een veelheid aan harmonische schoonheid. 

Slechts wanneer hij zich distantieert van de spirituele gratificatie en besluit zich over te geven aan Venus’ 

wetten, wordt polia Polia, een vrouw van vlees en bloed en de enige echte geliefde van Poliphilus.  
119

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 108 

Het geestelijke karakter van dit banket wordt onder andere gesymboliseerd door het eten van ‘de gemalen hoorn 

van een eenhoorn.’ Zoals Colonna later in het verhaal aangeeft, is dit dier gewijd aan de kuisheidsgodin Diana en 

zodoende een symbool van absolute reinheid. 
120

 Het is volgens mij niet toevallig dat deze fontein een zuiveringssymbool is. Poliphilus wordt hier als het ware 

gezuiverd van zijn chronische liefdesverslaving – de held geeft zelf letterlijk toe dat hij ‘altijd al gemakkelijk 

verleid werd door een mooi gezichtje’ - om zo te kunnen genieten van Eleuterillida’s gaven. 
121

 Het erotische uitzicht van de fonteinen zwakt af naarmate Poliphilus de troon van de Rede nadert. De 

eerstvolgende bron na de zinnenprikkelende fontein in de vorm van een slapende nimf toont dan ook ‘de Gratiën, 

die als bewijs van hun kuisheid, met de linkerhand die delen bedekken die bedekt horen te zijn.’ De daarop 

volgende bronnen zijn zelfs helemaal ontdaan van hun erotiserende uitzicht, waardoor de nadruk volledig komt 

te liggen op de vindingrijke werking die eraan ten gronde ligt. 
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implicatie. Door het wegnemen van elke mogelijke aanleiding tot erotische scopofilie, kan er 

volledig gefocust worden op de ingenieuze werking die achter het kringloopkunstwerk 

schuilgaat. Wanneer Poliphilus nu de verborgen technische werking van deze wonderlijke 

fontein doorgrondt door een beroep te doen op zijn redeneringsvermogen, ontdekt hij een 

nieuwe vorm van genoegdoening en hij geeft ook toe dat het hem ‘zeer beviel dat hij op eigen 

kracht tot deze conclusie was gekomen.’
122

 Alles lijkt er dus op te wijzen dat Poliphilus 

eindelijk de Redeweg heeft verkozen en het fragiele verbond met Eleuterillida definitief heeft 

bekrachtigd.  

 

Maar toch weet deze geestelijke bevrediging Poliphilus niet volledig te verzadigen! Reeds bij 

de laatste gang hervalt hij in zijn oude zonde
123

 en bezwijkt hij voor ‘een van de drie meisjes 

die hem toevallig (…) als diensters waren toegewezen.’
124

 Haar gelijkenis met Polia zorgt 

voor een onherroepelijk kantelmoment, waarbij onze liefdesverslaafde held zijn interesse in 

Eleuterillida’s boodschap definitief verliest en enkel nog oog heeft voor de dienares, welke hij 

met onmatige begeerte gadeslaat. Dit keerpunt, waaruit blijkt dat Poliphilus opnieuw het 

verstikkende juk van Venus op zich neemt, zorgt er voor dat Eleuterillida haar grip op de 

huichelende held verliest. Meer zelfs, Poliphilus’ keuze zorgt ervoor dat alle hulp vanuit 

Eleuterillida’s kamp vanaf dit moment tevergeefs zal zijn. Wanneer de Redekoningin na deze 

amoureuze verwikkelingen net als de Apuleiaanse Isis haar gekwelde onderdaan de ultieme 

verlossing aanbiedt onder de vorm van een roos, is het dan ook logisch dat de held niet kan 

genieten van dit zo verlangde geneesmiddel. Zijn zonet bewezen zwakte verbiedt immers dat 

hij nog langer aanspraak kan maken op Eleuterillida’s heilbrengende zegen. In plaats van 

geestelijke rust, geeft de aangeboden roos met een ‘bolletje met de vorm en de kleur van een 

elsbes’
125

, hem dan ook enkel zintuiglijk genot door zijn ‘onvoorstelbare smaak’.
126

 Kortom, 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 107 

‘Na de eerste gang wasten allen de handen met behulp van de voornoemde, handig geconstrueerde fontein, 

waarin het water vanuit het bekken opsteeg doordat er gebruik werd gemaakt van de druk van gecomprimeerde 

lucht. Ik veronderstelde dat de waterkruik van binnen in tweeën gedeeld werd door een tussenschot met een gat 

in het midden en dat het water, gedreven door de eigen druk, opsteeg door twee buisjes van ongelijke lengte. Het 

beviel me zeer dat ik op eigen kracht tot deze conclusie was gekomen.’ 
123

 Ook voor Poliphilus gezuiverd werd door de kringloopfontein, liet hij zich verleiden door enkele 

aanlokkelijke dienaressen: 

Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 106, 107 

‘Dus elke keer als er van tafellaken gewisseld werd, verschenen de tafeldienaressen in japonnen van een andere 

kleur. Vanaf hun nauwsluitende gordels liep een allerlieflijkste draperie rond hun welige, blanke schouders, die 

de zachte welvingen van hun volle borsten bedekte, maar zicht bood op de kleine vallei daartussen, bron van een 

zo groot zingenot dat ze degene die haar aanschouwde het toch zo uiterst welkome voedsel als onbelangrijk deed 

vergeten. Het bestudeerde vrouwelijke raffinement van de duizend tresjes en koordjes van goud en zijde die hun 

kleding sierden, verleidde mij tot het werpen van smachtende blikken, verlangend naar een verrukking die groter 

is dan ons het meest begerenswaardige en heerlijke voedsel biedt.’ 
124

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 111 
125

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 111, Ciapponi, L.A.– Pozzi, G. (edd.), Francesco 

Colonna. Hypnerotomachia Poliphili, Editrice Antenore. Padova 1980, pp. 104 

Deze elsbes (una sorba in de originele versie, wat verwijst naar de Latijnse classificatie onder de naam Sorbus 

torminalis) heeft een dubbele betekenis. Enerzijds wordt ze gelinkt aan de roos, welke doet denken aan Isis’ 

reddende tussenkomst in de Metamorphoses, waardoor ze dus een geestelijk geluk symboliseert. Maar omdat de 
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omdat hij resoluut kiest voor zijn Polia, ‘belaagster en allesverwoestende vijandin van al zijn 

deugden,’
127

 is hij vanaf dit moment definitief verstoken van elke reddende interventie van de 

Redekoningin. De Mater amoris laat het bovendien niet na om deze ommezwaai en haar 

daarmee gepaard gaande triomf ook een visuele bevestiging te geven! Hiertoe laat ze na 

Eleuterillida’s vergeefse reddingspoging een tweede kringloopfontein aanrukken, die een heel 

andere beeldtaal kent dan de voorgaand fontein en de andere koninklijke kunstwerken. De 

decoratie beperkt zich ditmaal niet tot onschuldige, hoofdzakelijk vegetatieve motieven, maar 

draagt op niet mis te verstane wijze Venus’ overwinning uit door middel van ‘een 

halfhoogreliëf van een triomfstoet van saters en nimfen met fraai gedetailleerde trofeeën.’
128

 

Ook de granaatappelboom
129

 die trots bovenop de fontein prijkt, moet Venus’ herwonnen 

almacht onderstrepen. Bovendien wordt al snel duidelijk dat Venus Eleuterillida succesvol uit 

Poliphilus’ geest heeft verdreven, wanneer blijkt dat deze tweede kringloopfontein niet langer 

de rede van de protagonist weet te prikkelen. In tegenstelling tot de voorgaande fontein, 

breekt Poliphilus zich bij dit tweede technische hoogstandje niet langer het hoofd over de 

achterliggende werking, maar stelt hij zich gemakzuchtig tevreden met de korte opmerking 

dat ‘het water van de fontein op ingenieuze wijze een kringloop volvoerde.’
130

  

 

Na deze overwinning van haar aartsrivale, probeert Eleuterillida de afvallige Redevereerder 

toch nog tot inkeer te dwingen. Hiertoe laat ze een profetische balletvoorstelling opvoeren die 

‘nog duidelijker moet laten zien dat er geen luisterrijker hof op de wereld was dan het 

hare.’
131

 Dit schaakballet is immers meer dan louter onschuldig vermaak; het is een 

symbolische miniatuurvoorstelling van de strijd
132

 tussen Venus (die de zilveren pionnen 

regeert) en Eleuterillida (wiens belangen behartigd worden door de gouden schaakstukken).
133

 

Florence Wienberg becommentarieert deze belangrijke balletscène dan ook als volgt: „Het 

ballet wordt gedanst op rode en groene velden. In de alchemie is de kleur rood, net als in de 

                                                                                                                                                         
held zich zonet onwaardig heeft getoond, kan hij enkel van de lichamelijke verlichting genieten waarvoor deze 

vrucht bekend staat. De elsbes werd immers geacht om - zoals de soortaanduiding torminalis reeds aanduidt - 

hulp te bieden bij maagpijn, een eigenschap die niet geheel onwelkom zal zijn na het overvloedige feestmaal. 
126

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 112 
127

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 117 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 113 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 113 

Cialona verduidelijkt deze passage in het bijhorende notenapparaat p. 57 als volgt: ‘De bloemen en vruchten van 

de granaatappelboom waren aan Venus gewijd. Volgens de mythen had zij als eerste een granaatappelboom 

geplant, en wel op haar geboorte-eiland Cythera.’ 
130

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 113 
131

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 119  
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 120, 121 

Het ballet wordt aangekondigd als ‘een feestelijk schouwspel (…) met (…) aanvallen, aftochten en 

verdedigingstactieken.’ Bovendien wordt de derde, beslissende schaakronde expliciet benoemd als ‘een strijd, 

een zeer vermakelijk toernooi dat met grote snelheid en onverwachte heftigheid plaats vond’, gespeeld met ‘de 

allercharmantste listigheid.’  
133

 Merk op dat ook Eleuterillida’s persoonlijke dienaressen tijdens het banket gekleed gaan in goudkleurige 

gewaden. (Zie hiervoor Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 102) 
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religieuze symboliek, evenals goud een symbool voor vuur dat, op zijn beurt, weer een 

symbool voor de zon is. Groen is de kleur van Venus en verzinnebeeldt, uiteraard, de rijke, 

groene begroeiing van de aarde. Deze twee kleuren waarop de strijd wordt gevoerd 

symboliseren dus de coincidentia oppositorum van vuur en aarde, het mannelijke en het 

vrouwelijke, het goddelijke en het aardse. De spelers zijn gekleed in de kleuren van de twee 

volmaakte metalen die niet door vuur verteerd worden, zilver (Luna) en goud (Sol), die tevens 

het mannelijke en het vrouwelijke verzinnebeelden. De dansers beelden de conflicten en de 

wederzijdse afhankelijkheid van deze krachten in het aardse leven uit. Hoewel de zilveren 

krachten tweemaal winnen, bewijst de uiteindelijke overwinning van goud de superioriteit van 

de „mannelijke‟ verlichte rede boven de „vrouwelijke‟ zinnelijkheid en fantasie.‟
134

 Wanneer 

we er de desbetreffende passage op naslaan, merken we dat de goudschittering (en in mindere 

mate ook de rode tinten) inderdaad heel erg opvallend aanwezig is in Eleuterillida’s paleis. 

Men treft er het edele metaal in alle mogelijke vormen aan en het wordt bovendien voor de 

meest uiteenlopende toepassingen aangewend,
135

 waardoor zijn fonkeling ‘zich door de 

gehele ruimte verspreidde en zo stralend weerkaatst werd (…) dat het leek alsof Phoebus zijn 

glanzende haardos kamde.’
136

 Bovendien bekent deze koningin al vlug kleur en openbaart ze 

zich als Venus’ tegenstandster wanneer ze ‘haar koningsmantel aflegt (…) en een prachtige 

japon onthult van karmozijnrood fluweel.’
137

 Vervolgens breekt de balletstrijd los en na een 

dubbele triomf van de zilveren partij
138

, wordt het ‘derde spel glorieus gewonnen door het 

meisje dat in het gouden koningsgewaad gekleed ging’
139

. Deze roemrijke overwinning is 

echter geen verrassing te noemen: Colonna verraadde reeds de pijnlijke afloop wanneer hij 

Poliphilus het schaakbord laat beschrijven als ‘een fraaie, kostbare vloer (…) afwisselend 

effen koraalrood van kleur of heldergroen, bedruppeld met bloedrode vlekken.’
140

 Bovendien 

zinspeelt Eleuterillida’s ‘koninklijke hoofdband van purperkleurige zijde’
141

 al op haar 

eindzege en ook wanneer ze fijntjes opmerkt dat ‘het een schone zaak is dat een slecht begin 

soms tot een goed einde leidt’
142

, geeft ze de uiteindelijke eindscore van de machia al prijs.  

 

Maar uit Poliphilus’ reactie blijkt duidelijk dat de protagonist zich reeds te ver in het 

bedwelmende, venerische kamp heeft gewaagd om de symbolische betekenis van het hele 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, notenapparaat p. 58 
135

 Passages die melding maken van gouden objecten in de troonzaal: Cialona, I., De droom van Poliphilus. 

Amsterdam 2006, pp. 94 - 99 en pp. 102 - 116 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 107 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 104.  

Wanneer Polia ten tonele verschijnt, zal zij zich als Eleuterillida’s tegenpartij identificeren door haar groene 

gewaad. Deze kleur wordt in een later hoofdstuk geprezen als ‘de kleur van de onsterfelijkheid’. (Zie hiervoor 

respectievelijk Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 143 en 181). 
138

 De eerste twee triomfen kunnen gezien worden als de overwinningen van Telosia en Venus. 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 121 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 94 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 98 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 101  
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apocalyptische gebeuren nog te kunnen vatten. Voor hem betekent dit onheilsomen dan ook 

niets meer dan een kunstig opgevoerd en hoogst onschuldig tijdverdrijf. Uiteindelijk moet de 

Redevorstin er zich dus bij neerleggen dat Venus’ lokroep te sterk is voor haar weerspannige 

pupil. Als laatste redmiddel tegen deze noodlottige sirenenzang, biedt Eleuterillida Poliphilus 

‘de mogelijkheid om te profiteren van haar welwillende goedgunstigheid.’
143

 Ze geeft hem 

‘de kans om deelachtig te worden aan een schat’ die zijn gelijke niet kent in de wereld. Dit 

‘zeer waardevol en kosteloos geschenk
144

, is ‘het recht op de vrije keuze’.
145

 Zoals de hoorn 

des overvloeds en het vlammetje op haar diamanten halssnoer verraden,
146

 hoopt de 

Redevorstin dat deze vrije wil in het teken zal komen te staan van ofwel een vita activa
147

, 

ofwel een vita contemplativa.
148

 Maar ondanks deze voorkeur, laat ze Poliphilus volledig vrij 

om ofwel op eigen kracht op te klimmen naar hemelse hoogtes door zijn verstandelijke 

vermogens aan te wenden - een optie die zowel haar als Logistica’s preferentie wegdraagt - 

ofwel af te dalen naar het dierlijke leven door de slaaf te blijven van zijn seksuele lusten.
149

 

                                                 
143

 Alle citaten met betrekking tot Eleuterillida’s afscheidswoorden : Cialona, I., De droom van Poliphilus. 

Amsterdam 2006, pp. 122 
144

 Een sterk oxymoron, dat eigenlijk ook op de Liefde van toepassing is!  
145

 Dit is een duidelijke verwijzing naar Pico della Mirandola’s De hominis dignitate oratio. De auteur beschrijft 

er hoe God Adam de keuze laat om zich op te richten door een beroep te doen op zijn verstand, of om zich tot het 

dierlijke te verlagen. Met deze intertekstuele handeling wil Eleuterillida duidelijk maken dat Poliphilus zijn 

eindlot nu volledig in eigen handen heeft.  
146

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 131,132 

‘Van alle edelstenen die ik heb gezien en die mij van een bijzondere grootte, pracht en waarde leken, scheen mij 

de stralende en indrukwekkende diamant die aan een fraaie ketting op de blanke borst van onze goddelijke 

vorstin hing, onovertroffen voor wat betreft de onschatbare waarde en de weergaloze pracht. (…) Wat staat erin 

gegraveerd? Omdat hij zo schitterde, en omdat ik hem slechts van ver zag, kon ik dat niet goed zien. (…) 

Logistica begreep dat mijn vraag ernstig gemeend was en antwoordde zonder terughouding aldus: ‘In dat juweel, 

Poliphilus, is de beeltenis gegraveerd van de oppergod Jupiter, gekroond en op een troon gezeten. En aan zijn 

heilige voeten liggen de neergestorte giganten die door zijn bliksem getroffen zijn, omdat ze hem naar de kroon 

wilden steken en hem zijn heerschappij wilden ontnemen. In zijn linkerhand draagt hij een vlammetje, in zijn 

rechter een volle hoorn des overvloeds, en hij spreidt zijn armen. (…) Daarop vroeg ik: ‘Wat is de betekenis van 

de twee zo verschillende dingen die hij in zijn goddelijke handen heeft?’ Thelemia antwoordde vriendelijk: ‘In 

zijn oneindige goedheid toont de onsterfelijke Jupiter de aardbewoners dat ze vrijelijk en naar eigen wens 

datgene uit zijn handen kunnen keizen wat hun het meest bevalt.’’ 

Cialona verduidelijkt deze passage in het bijhorende notenapparaat p. 60-61 als volgt: ‘De hoorn des overvloeds 

symboliseert het actieve leven en de aardse rijkdom; het vlammetje verzinnebeeldt het contemplatieve leven en 

de hemelse liefde.’  

Deze afbeelding maakt dus enerzijds Eleuterillida’s voorkeur voor het gloria mundi/dei-ideaal duidelijk en 

anderzijds waarschuwt ze hierbij reeds dat het diegene die haar naar de kroon wil steken zuur zal opbreken… . 
147

 Zoals verder in de tekst zal blijken, zal deze levensinvulling evenwel negatief geëvalueerd worden. (Cf. infra) 
148

 De terminologie van de vita activa, contemplativa en voluptuosa is overgenomen van Liane Lefaivre. (Zie 

Lefaivre, L., Leon Battista Alberti's Hypnerotomachia Poliphili: Re-Cognizing the Architectural Body in the 

Early Italian Renaissance. Cambridge 1997, pp. 77) 
149

 Net voor Logistica woedend haar lier op de grond kapot gooit, wanneer ze ‘besefte dat Poliphilus zijn keuze 

(i.e. voor de Mater amoris) had gemaakt’, verwenst ze in een lange tirade de wellust, die ze expliciet een dierlijk 

karakter toedicht: 

Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 138, 139 

‘O bode van bittere smarten en kwellingen! O verderfelijke, goddeloze, verfoeilijke lust, o verwerpelijke 

waanzin, o zinsbegoocheling waarvoor zovele meelijwekkende stervelingen zich tot hetzelfde geile en dierlijke 

genot verlagen!’  

Even later in de tekst, bij de raadselachtige obelisk, zullen we zien dat ook de relatie tussen de liefde en de 

dierlijke sfinx Venus’ macht veroordeelt. (Cf. infra) 
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Omdat Eleuterillida vreest dat Poliphilus zich bij zijn keuzeproces al te sterk zal laten leiden 

door Venus’ betovering, wil de koningin hem duidelijk maken dat zijn levenspad vooralsnog 

een andere wending kan krijgen én dat het eindresultaat volledig in zijn eigen handen ligt. Ze 

hoopt dan ook dat de louteringstocht naar de drie poorten zijn erotische enthousiasme zal 

temperen en hem zal aanzetten tot het maken van een weloverwogen keuze. Ook haar ‘gouden 

ring met anaciet’
150

 en de raadgevingen van de aan haar rechterzijde gezeten nimf Logistica
151

 

dienen hem op het rechte pad te houden. Een overweldigde Poliphilus dankt ‘haar woordeloos 

voor haar vorstelijke vrijgevigheid’
152

 en hoewel hij vaag beseft ‘hoe gelukkig de mens moet 

zijn die voor altijd in een dergelijk oord mag wonen’
153

, verkiest hij toch gehoor te geven aan 

de noodlottige lokroep van zijn brandende hart. Zijn afscheid en vertrek vormen trouwens de 

eerste passage in het verhaal waar Poliphilus niet meer voorwaarts gaat in zijn queeste
154

 - hij 

heeft immers het summum van kennis bereikt én afgewezen. De letterlijke achterwaartse 

beweging wordt ingezet wanneer hij ‘door dezelfde met gordijnen afgesloten gang en door 

hetzelfde portaal’
155

 afstand neemt van Eleuterillida en haar verlossende zegen. 

 

We zien dus dat Poliphilus de bewuste keuze maakt om het geestelijke pad te verlaten en zijn 

zoektocht naar het materiële, zintuiglijke genot verder te zetten van zodra hij inziet dat een 

spirituele levenswandel idealiter een lichamelijke ascese inhoudt. Vanaf dit punt moet een 

tanende architectonische beschrijving het dan ook afleggen tegen de groeiende 

aantrekkingskracht van de Liefde. Het gezag van Eleuterillida lijkt zich hierbij te ordenen 

volgens het fenomeen van uitdeinende golven; hoe verder Poliphilus zich van deze 

majesteitelijke pracht verwijdert, hoe zwakker het intellectuele, architectonische decor 

schittert
156

 en hoe luisterrijker Polia op haar beurt straalt voor de koortsachtig zoekende. Deze 

gradueel verzwakkende aantrekkingskracht verklaart tevens waarom de kracht van Logistica 

afneemt en die van Thelemia op haar beurt zal toenemen naarmate het trio zich verder 

afzondert van het intellectuele epicentrum.  

 

Onder de auspiciën van zijn twee toegewijde gidsen, bezoekt Poliphilus vervolgens drie 

wonderbaarlijke tuinen; ‘één van glas, één van zijde en één in de vorm van een doolhof die 
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 Cialona verduidelijkt deze passage in het bijhorende notenapparaat p. 58 als volgt: ‘Een anaciet was een soort 

diamant. Plinius zegt dat de anaciet gifstoffen onwerkzaam maakte, aanvallen van waanzin verdreef en de geest 

van ongegronde angsten bevrijdde.’ 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 116 

Deze moreel (positief) geconnoteerde rechterkant vinden we ook terug bij de hierop volgende tuinen, alsook bij 

de poortendriesprong.  
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 123 
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 Dit in tegenstelling tot de slotscène in U2, waarbij Poliphilus door de afzichtelijke draak  voorwaarts werd 

gedreven. Wanneer hij dan uiteindelijk in E2 belandde en zag dat er letterlijk geen weg terug was, diende hij 

opnieuw noodgedwongen voorwaarts te gaan.  
155

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 123 
156

 Het vervallen Polyandrion vormt hierbij het absolute dieptepunt. Dit monument is een echo van het vervallen 

landschap uit U2, welke zich aan het andere uiteinde van Eleuterillida’s rijk bevindt. 
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het leven van de mens verzinnebeeldt’, waarna ‘een arcade van bakstenen rond een kunstwerk 

waarin de Drievuldigheid is afgebeeld in hiërogliefen ofwel Egyptische zinnebeeldige 

figuren’
157

 volgt. Wanneer we de beschrijving van deze vier feeërieke curiosa in het grotere 

verhaalgeheel plaatsen, merken we dat bepaalde aspecten vooruitwijzen naar de volgende 

etappe in het verhaal - post O2 - waar Poliphilus de poortendriesprong wacht. 

Zo incorporeert de ‘links van het onvergelijkelijk mooie paleis gelegen tuin’, welke is 

opgebouwd uit ‘boompjes die niet uit levend groen maar uit kristalhelder glas bestonden’
158

, 

alle kenmerken waar de ‘gloria mundi’-poort - tevens aan de linkerkant
159

 van de driesprong 

te situeren - voor staat. Logistica verduidelijkt hun gelijkenis door ‘de kunstige uitvoering en 

de schoonheid van het materiaal, het handwerk en het ontwerp’ van de glazen tuin te prijzen, 

maar ‘de breekbaarheid ervan te bekritiseren.’
160

 Deze eerste tuin is met andere woorden ‘een 

symbool van broosheid, dus van de wisselvalligheid en onbetrouwbaarheid van de jacht op 

roem en glorie’
161

 en zodoende een eerste richtlijn voor Poliphilus’ toekomstig 

keuzedilemma. Colonna reikt de aandachtige lezer daarenboven nog een tweede hint aan, die 

opnieuw prijsgeeft dat het ‘gloria mundi’-ideaal uiteindelijk op weinig bijval zal kunnen 

rekenen. De sententiae in de tweede tuin
162

, orakelen immers waarschuwend dat ‘aardse 

glorie een luchtbel is’
163

, alsook dat ‘de wolf van de goden hartvochtig is.’
164

 Net als 

Logistica’s afwijzende woorden, dient ook deze dubbele vermaning Poliphilus duidelijk te 
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 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 5 
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 Cialona becommentarieert deze passage in het bijhorende notenapparaat p. 61 als volgt: ‘De poort met het 

opschrift ‘Gloria mundi’ leidt naar het actieve leven en de aardse glorie. Deze laatste poort is, in de tekst, de 

linkerpoort omdat van oudsher de linker weg altijd als de slechtste werd beschouwd.’ 
160

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 124  
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 Zodoende verklaard door Cialona in het bijhorende notenapparaat p. 59. 
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 Martin, J. - Pollizi, G., Le Songe de Poliphile. Parijs 1994, pp. 432 

Pollizi verduidelijkt deze passage als volgt: ‘‘Latéralisation emblématique qui annonce un système de 

correspondances: aux deux premiers jardins (au côté gauche du palais) correspond la porte de la ‘gloire du 

monde’ placée, selon le texte, au ‘côté senestre’.’ 

Ik volg hier het commentaar van Pollizi en neem de eerste twee tuinen - i.e. de glazen tuin en het levenslabyrint - 

samen als één geheel dat vooruitwijst naar de ‘gloria mundi’-poort. Indien zij aparte poorten zouden voorstaan, 

zou het aquarische levenslabyrint - welke dan de middelste tuin zou zijn - immers de middelste poort, de ‘Mater 

amoris’-optie vertegenwoordigen. Bijgevolg zou de zijden tuin dan het ‘gloria dei’-ideaal verzinnebeelden. Dit is 

echter problematisch, want het zou onverklaarbaar zijn waarom juist Thelemia (die de Liefde een warm hart 

toedraagt) en niet Logistica (die Eleuterillida’s mening verdedigt) de gids is in de zijden tuin, waar bovendien 

jacht- en liefdestaferelen op de bloembakken prijken. Indien men de eerste twee tuinen samenneemt, wordt dit 

probleem opgelost. Het is immers logisch dat Thelemia dan de luxueuze zijden tuin met zijn jacht- en 

liefdestaferelen zou voorstellen, aangezien deze dan niet de ‘gloria dei’, maar de ‘Mater amoris’-poort zou 

symboliseren. Door het samennemen van de eerste twee wondermooie tuinen, zien we dat de opeenvolging van 

de gidsenrol dus opnieuw perfect in het verhaal past; Logistica neemt Poliphilus mee naar de tuinen die een vita 

activa (gloria mundi, de glazen tuin en het levenlabyrint) en een vita contemplativa (gloria dei, de obelisk) 

verzinnebeelden, net zoals het halssnoer van Eleuterillida het verkoos. Haar gezellin Thelemia, bode van Venus, 

toont de held dan logischerwijs de weg naar een vita voluptuosa (Mater amoris, de zijden tuin).   Met dank aan 

Alexander Roose die me op deze voetnoot attent maakte. 
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Poliphile. Parijs 1994, pp. 432 

Pollizi verduidelijkt deze passage als volgt: ‘‘Le loup des dieux est insensible.’ Selon Alberti (Pz.), ‘les 

philosophes appellent la terre ‘loup des dieux’ parce qu’elle dévore et consume tout.’.’ 
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maken dat het nastreven van aardse glorie niet de gewenste levensinvulling uitdraagt en 

bijgevolg versmaad dient te worden bij het nakende keuzeproces. Bovendien benadrukt 

Logistica nogmaals de laakbaarheid van dit levenspad door tijdens de labyrinttocht te 

verkondingen dat het geluk niet schuilt in aardse rijkdom, maar gedefinieerd dient te worden 

als ‘de gelukzaligheid van degenen die de hun door het lot geschonken voorspoed hebben 

kunnen paren aan op eigen kracht verworven geestelijke rijkdom.’
165

 

 

Vooraleer Logistica haar gidsenrol afstaat aan haar gezellin Thelemia, kan deze redelievende 

nimf het niet nalaten om haar pupil tijdens de tweede rondleiding te wijzen op ‘de gulden 

zinspreuk ‘gelukkig zijn zij die het midden hebben gehouden’.’
166

 In een poging om 

Poliphilus’ liefdesenthousiasme en zijn uitgesproken ‘Mater amoris’-voorkeur te temperen, 

drukt zijn gids hem hierbij op het hart dat ‘niet het concrete midden van een lijn of plaats 

wordt bedoeld, maar het abstracte midden’. Met deze wijze woorden probeert Logistica 

nogmaals Eleuterillida’s geliefde moderatio-ideaal aan te prijzen. Maar net zoals dit bij de 

balletvoorstelling het geval was, ontglipt de diepere betekenis van deze toelichting aan de in 

liefde ontstoken held. Uiteindelijk zal Logistica dan ook het hoofd moeten buigen voor haar 

reisgenote en verslagen dienen toe te kijken hoe haar beschermeling haar heilbrengende 

raadgeving enkel letterlijk opvolgt en onnadenkend de middelste poort verkiest, waarna hij 

maar al te graag de spirituele moderatiocomponent van zijn liefdesqueeste zal verwaarlozen!  

 

Na Logistica’s mislukte bekeringspoging, neemt Thelemia de gidsenbeurt over en leidt haar 

protégé naar een tuin met ‘talrijke bloeiende klimrozen die van zijde vervaardigd waren en 

daardoor veel aangenamer voor de zintuigen leken te zijn dan echte rozentakken.’
167

 Thelemia 

ontpopt zich hier als de vertolkster en bepleitster van Venus’ wil.
168

 Zij is het immers die 

Poliphilus deze luxueuze tuin aanprijst, waarbij naast de klimrozen, ook de ‘weergaloos 

uitgebeelde liefdesverhalen en jachttaferelen, met goud- en zilverdraad en zijde geborduurd 

op de wanden van de plantenbakken’
169

 subtiel verwijzen naar de weldaden van de Mater 

amoris.
170
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In een laatste poging tenslotte om Poliphilus’ vrije wil in het teken van een geestelijke 

levenswandel te plaatsten, neemt Logistica haar pupil mee naar de vierde, ‘gloria dei’-

verwante tuin. Hier wacht onze held een raadselachtige obelisk, gewijd aan ‘de goddelijke en 

oneindige drieëenheid van het opperwezen’
171

 In deze tuin wil zijn leidsvrouwe hem allereerst 

duidelijk maken ‘dat waarneembare zaken het verstand, meer nog dan de zintuigen, kunnen 

verrukken.’
172

 Hiermee herneemt Logistica de idee dat zintuiglijke waarnemingen 

onderworpen dienen te zijn aan het verstand en slechts de rol van ondersteunende 

kennisinstrumenten mogen bekleden.
173

 Poliphilus heeft deze wijsheid zoals gezegd reeds ten 

volle beleefd in Eleuterillida’s troonzaal, wanneer hij door het aanschouwen van de 

aangebrachte kringloopfontein werd aangezet om na te denken over de onderliggende 

technische werking. Maar onze smachtende held wist deze hiërarchie niet lang te respecteren! 

Wanneer een ravissante, op Polia gelijkende nimf zijn pad kruiste, doorbrak Poliphilus maar 

al te graag deze afhankelijkheidsrelatie en maakte hij zonder enige aarzeling het zintuiglijk 

genot opnieuw tot een doel op zich. Logistica wijst haar beschermeling op deze tekortkoming 

en ze keurt zijn levenshouding als gemakzuchtige observator resoluut af door duidelijk te 

stellen dat de passieve, niet op hogere kennis beluste toeschouwer, ‘hoe geleerd hij ook is, 

niets meer bereikt dan dat hij het kunstwerk heeft gezien; want hij is te onwetend, te 

gebrekkig toegerust, te beperkt in zijn geestvermogens om te weten wàt hij heeft gezien.’
174

 

We merken dus dat deze leermeester Poliphilus streng op de vingers tikt door hem te wijzen 

op het significante onderscheid tussen het inferieure zintuiglijke zicht en het wensbare 

geestelijke inzicht.  

Wanneer Poliphilus vervolgens bij zichzelf ten rade gaat, komt hij tot het schuldbewuste besef 

dat de exacte betekenis van verschillende kunstwerken hem inderdaad is ontgaan. Door het 

‘vurige verlangen om alles verklaard te krijgen wat hij tevoren niet voldoende had 

begrepen’
175

, ziet onze held zich dan ook genoodzaakt om een beroep te doen op Logistica’s 

en Thelemia’s inzicht. Dankzij hun hulp hoopt hij de verborgen betekenis van Eleuterillida’s 

hanger, de stenen olifant met de sarcofagen en de marmeren toegangsbrug te kunnen vatten. 

Logistica verheugt zich hierbij over Poliphilus’ weetgierigheid en prijst zijn nieuwsgierige 

interesse, omdat ze meent dat ‘het lofwaardig is alles te willen doorvorsen, overdenken en 

begrijpen.’
176

 Maar jammer genoeg voor zijn bezorgde gids, kan Poliphilus de draagwijdte 

van haar hierop volgende waarschuwende uitleg nog steeds niet bevatten. Door deze onkunde 

verraadt Poliphilus dat achter zijn beloftevolle leerdrang uiteindelijk slechts opnieuw een 
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oppervlakkige interesse schuilgaat. Zo zien we dat onze zoekende held, wanneer hij op het 

punt staat om E2 via een stenen brug
177

 te verlaten, Logistica’s zopas geprofeteerde woorden 

reeds is vergeten. Slechts enkele minuten geleden heeft deze nimf verklaard dat de materialen 

waaruit de toegangsweg tot E2 is opgetrokken het moderatio-ideaal ondersteunen omdat 

beiden ‘de lijdzaamheid symboliseren, die maakt dat men niet snel in woede ontsteekt en niet 

onder tegenslagen buigt.’
178

 Hierbij heeft ze er Poliphilus heel nadrukkelijk op attent gemaakt 

dat ‘de verborgen betekenis van het porfier overeenstemt met de daarin gebeitelde inscriptie, 

omdat van die steensoort gezegd wordt dat ze niet alleen zelf tegen grote hitte bestand is, 

maar ook andere stenen vuurvast maakt’ zoals ‘het ware geduld de mens niet alleen zelf 

bestand maakt tegen drift, maar ook het vuur in anderen dooft.’ Wanneer onze held nu op het 

punt staat om via een gelijkaardige brug E2 definitief te verlaten, wordt hij opnieuw 

geconfronteerd met twee waarschuwende afbeeldingen, gehouwen uit het zonet beschreven 

porfier. Logistica verklaart hem dat ‘het tafereel in de cirkel zegt: ‘gelukkig zijn zij die het 

midden houden.’ Het andere zegt: ‘beteugel de snelheid door te zitten, de traagheid door op te 

staan’.’
179

 Opnieuw zijn inscriptie en materiaal perfect op elkaar afgestemd, opdat ze zo de 

held het door E2 gekoesterde festina lente- en moderatio-ideaal zouden bijbrengen. Maar net 

als bij zijn intrede, negeert Poliphilus ook hier de waarschuwende betekenis van beide 

profeterende sluitstenen. Zelfs wanneer een wanhopige Logistica er de verlangende minnaar 

nog eens uitdrukkelijk op wijst dat de desbetreffende hiërogliefen ‘er zijn geplaatst ter 

waarschuwing van degenen die op weg zijn naar de drie poorten’
180

, vinden haar 

goedbedoelde woorden geen gehoor meer bij deze eigenzinnige Venusvereerder. 

 

Nadat Logistica tevergeefs Poliphilus’ voorkeur voor een op zich staande libido sentiendi - dit 

wil zeggen, zonder dat deze uitzicht biedt op de wenselijkere libido sciendi - streng heeft 

veroordeelt, gaat ze over naar het tweede punt op haar verborgen agenda. Deze tweede 

doelstelling bestaat erin om doorheen de beeldentaal van het raadselachtige kunstwerk een 

laatste vingerwijzing in te bouwen naar enerzijds de nefaste gevolgen van de verwerpelijke 

vita voluptuosa-keuze en anderzijds naar de gelukzaligheid die de ‘gloria dei’-weg met zich 

meebrengt. De enigmatische obelisk leent zich hier uitstekend toe, omdat deze creatie heel 

expliciet het dierlijke karakter van elke liefdesvereerder verwoordt. Zo bevat het bouwwerk 

drie sfinxen, waarbij ‘het gezicht van een van hen geheel menselijk was, dat van de tweede 

half menselijk en half dierlijk en dat van de derde geheel dierlijk.’
181

 Zoals te verwachten viel, 

is het de sfinx met het dierlijke gezicht die prijkt boven het vuurteken, dat ‘staat voor het 
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aandeel van de liefde.’
182

 De sfinx die zijn menselijke gelaat en bijgevolg zijn menselijke 

waardigheid behoudt, bevindt zich daarentegen boven het zonneteken ‘die met haar 

aangename licht almachtig is en dus als symbool van de goddelijkheid opgevat kan 

worden’.
183

 De verbintenis tussen enerzijds het dierlijke en de Liefde en anderzijds het mens-

zijn en de Rede, alsook Logistica’s toelichting dat ‘het menselijke gezicht duidelijk superieur 

is aan de andere twee’
184

, vormt een laatste poging om de weifelende protagonist de ogen te 

openen. Maar ondanks alle inspanningen van de bezorgde Logistica, zal Poliphilus noch het 

festina lente-ideaal, noch de oproep tot gematigdheid inlossen. En uiteindelijk zal zijn 

geliefde Polia de prijs moeten betalen voor deze dubbele overtreding van haar onvoorzichtige 

minnaar… .  

 

5. Post O2: de poortendriesprong 

 

In een volmaakte cirkelbeweging bevindt onze held 

zich na afloop van de rondleidingen opnieuw voor een 

portaal in een weinig aanlokkelijk ‘onherbergzaam en 

rauw oord’.
185

 De ‘kale, boomloze’ plek, met de ‘drie 

onversierde poorten die uit de kale steen zijn gehakt’
186

 

vormen een wereld van verschil in vergelijking met 

Eleuterillida’s prachtige controlecentrum! Wanneer 

Poliphilus zich geconfronteerd ziet met deze locus 

horribilis, bereiken we het volgende stadium in de 

hexagone, de post O2. Hier zal zich het Gevecht 

afspelen dat het verdere verloop van het verhaal zal 

bepalen. Het betreft hier evenwel geen fysieke krachtmeting, maar het beslechten van een 

psychologische twist. Net zoals dit bij de andere cruciale overgangsmomenten het geval was, 

komt Poliphilus immers opnieuw voor een belangrijke keuze te staan.  
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De rechter ‘gloria dei’-optie met zijn kluizenaarsbestaan en zijn ‘grimmige, ongastvrije 

gebied, verduisterd door een dichte mist en een onheilspellend bewolkte lucht’
187

 weet de 

protagonist allerminst te bekoren. Gesteund door Thelemia’s mening dat ‘zo’n moeilijke 

geliefde niets voor hem is’
188

, laat Poliphilus deze kelk maar al te graag aan zich voorbijgaan. 

Vol nieuwe moed klopt de lakse arbiter aan bij de tweede poort, de meest linkse keuze op de 

belangrijke driesprong. Ook ‘dit oord leek hem erg ontoegankelijk’ en de ‘mannelijke 

strijd’
189

 die hij er dient te leveren, schrikt hem af. Aangemoedigd door Thelemia’s wijze raad 

om ‘in elk geval een kijkje te nemen achter de derde poort’
190

 vooraleer hij een definitief 

besluit neemt, maakt hij tenslotte zijn opwachting bij de ‘Mater amoris’-deur. In tegenstelling 

tot de vorige gezelschappen, weten Philtronia
191

 en haar ravissante entourage
192

 deze 

gemakzuchtige held onmiddellijk te bekoren. Logistica’s tirade tegen dit verderfelijk oord 

waar ‘goddeloze, verfoeilijke lust’ en ‘verwerpelijke waanzin’ huizen, ‘waardoor zovele 

meelijwekkende stervelingen zich tot hetzelfde geile en dierlijke genot verlagen’
193

 kan niet 

meer baten. Poliphilus schaart zich vol overgave aan Thelemia’s kant, wat een diep 

ontgoochelde Logistica ziedend doet wegrennen.
194

 Nadat zijn ‘dierbare, triomferende 

Thelemia’ met glans het pleit heeft gewonnen, ‘kuste ze hem als een tortelduifje en nam 

afscheid’
195

, waarna ‘de metalen vleugeldeuren dicht zwaaiden’
196

 en er voor Poliphilus dus 

geen weg terug was. Vanaf dit punt zal hij zich volledig overgeven aan ‘ontuchtig verlangen’ 

en tenslotte ook ‘ten onder gaan in wellust’.
197
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Philtronia’s gezelschap laat niet na om Poliphilus op een gepaste wijze te verwelkomen. De 

nieuwe gast wordt dan ook ‘onmiddellijk ingesloten door de bevallige nimfen, die op speelse 

en ietwat wulpse wijze om hem heen begonnen te dartelen.’
198

 Hun ‘wulpse gezichten, 

vermetele borsten, lokkende, speels wenkende ogen onder roze voorhoofden, schitterende 

vormen, prikkelende kleding, meisjesachtige bewegingen, uitdagende blikken en verfijnde 

sieraden’ missen hun uitwerking niet en zorgen ervoor dat ze hun licht ontvlambare prooi 

makkelijk kunnen inpalmen. Eenmaal de aanlokkelijke nimfen succesvol Venus’ heerschappij 

hebben voorbereid door in Poliphilus’ hart en geest het verlangen op te wekken naar ‘het 

dodelijke vuur van de lust’, verlaten ze de opgehitste minnaar. ‘Bijna uitzinnig en in een soort 

roes’ blijft deze laatste onwennig achter, ‘zich grote zorgen makend over zijn onverwachte 

eenzaamheid.’
199

 Na de verdwijning van de uitdagende nimfen, zit er voor de verbouwereerde 

held niets anders op dan zijn liefdestocht verder te zetten langs het pad doorheen de ‘kunstige 

pergola met een boogvormig dak’.
200

 Deze reisweg blijkt uiteindelijk de juiste keuze te zijn 

geweest, want wanneer hij ‘het uiteinde van de met bloemen overdekte wandelgang bereikt’, 

verscheen in zijn blikveld ‘een mooie, vrolijke nimf, die met een brandende toorts in haar 

hand onbevangen naar hem toekwam.’
201

 

 

Deze nimf is tot Poliphilus’ niet geringe vreugde begiftigd met zo’n uitzonderlijke schoonheid 

dat ze zelfs ‘Jupiter tot een gouden regen zou doen smelten.’
202

 ‘Het maagdelijke en onaards 

mooie lijfje van deze als van zonlicht stralende nimf’
203

 vuurt zijn reeds hoog oplaaiende 

liefdesgloed ongenadig aan. Met ontembare wellust laven zijn ‘onverzadigbare, hebzuchtige 

ogen’
204

 zich dan ook aan dit bovenaards en oogverblindend schouwspel, meer nog, zij 

‘werden twee draaikolken die gretig haar onvergelijkelijke meisjespracht indronken en 

opslokten.’
205

 ‘Zodra haar aanbiddelijke gezicht en allerbekoorlijkste verschijning via zijn 

ogen in zijn diepste wezen waren doorgedrongen,’
206

 valt een onbeholpen Poliphilus volledig 

ten prooi aan een onstilbaar liefdesverlangen. De hopeloos verliefde minnaar gaat dan ook 

maar al te graag over tot een uitgebreide en uiterst nauwgezette observatie van dit goddelijke 

lichaam, waarbij hij de lezer niet het minste zinnenstrelende schoonheidsdetail onthoudt.  

Deze bevallige nimf zal uiteindelijk Poliphilus’ lang verhoopte Polia blijken te zijn, maar in 

dit stadium is zij slechts een Polia-in-wording. Wanneer zij zich voor het eerst aan haar 

geliefde vertoont, is ze eigenlijk nog steeds Lucretia. Dit wil zeggen dat ze op dit punt van het 
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verhaal nog steeds onder het gezag van de godin Diana staat - een eigenschap die de in haar 

linkerhand brandende kuisheidsfakkel onderschrijft.
207

 Desalniettemin is haar lot al bezegeld 

en zal ze uiteindelijk verplicht worden haar eed tegenover de kuisheidsgodin te verbreken. 

Hoewel Lucretia eerder terughoudend staat tegenover deze twijfelachtige rite de passage, kan 

zijzelf niets meer veranderen aan haar noodlottig einde. In de nasleep van Poliphilus’ ‘Mater 

amoris’-keuze wordt ze namelijk gedwongen om zich net als haar wederhelft te schikken naar 

een venerische levenswandel. Zoals Eleuterillida het wilde, was Poliphilus immers begiftigd 

met een absolute vrije wil, waardoor de held volledig verantwoordelijk kwam te staan voor 

zowel zijn levensverloop àls die van zijn metgezellin. Doordat Poliphilus zich uiteindelijk laat 

overhalen om de toegangspoort naar het zinnelijke genot te verkiezen, plaatst hij niet alleen 

zijn eigen bestaan in het teken van een inferieure levensinvulling, maar ontneemt hij 

tegelijkertijd zijn geliefde de kans om zijn verlossende lichtbrengster te zijn. Meer zelfs, zoals 

we later in het boek vernemen, dooft deze onstuimige minnaar eigenhandig Lucretia’s fakkel 

in het door Venus bezielde water en veroordeelt zo zijn geliefde om ‘zich tot hetzelfde geile 

en dierlijke genot te verlagen.’
208

   

 

Lucretia van haar kant, lijkt zoals gezegd niet meteen gewonnen voor zo’n bedenkelijke 

levenswandel. Ondanks alles blijft zij dan ook de ijdele hoop koesteren om vooralsnog 

Poliphilus’ heiland en lichtbrengster te kunnen zijn. Tegenover Venus’ liefdesgloed poogt ze 

dan ook nog steeds Diana’s heilbrengende geloofsvuur te plaatsen.
209

 Deze standvastige 

loyaliteit zorgt er bovendien voor dat zij tot Poliphilus’ grote frustratie en onbegrip ‘geen 

soelaas biedt aan zijn vurige, genotzuchtige verlangen.’
210

 Een verwarde Poliphilus vat deze 

weigering op als het bewijs dat zijn ravissante nimf ‘zonder enige twijfel alleen door goden 

omhelsd behoort te worden.’
211

 Hij maakt dan ook angstig de bedenking dat, wanneer ‘de 

goden toevallig zouden merken dat hij zich verstout tot het op goddelijke wijze verlangen en 
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hunkeren naar verboden geneugten, die een sterveling in dit heilige oord en ten opzichte van 

een zo verheven schepsel wellicht terecht ontzegd worden’, hij zich wel eens door deze 

heiligschennende daad ‘de kille, meedogenloze woede op de hals zou kunnen halen die de 

vermetele, al te overmoedige Ixion ten deel is gevallen.’
212

 Afgeschrikt door deze gedachte, 

besluit de opgehitste held ‘met al zijn kracht zijn bandeloze, stuurloze begeerte te temmen, 

zijn weifelende geest tot de orde te roepen en zijn onbescheiden pretenties de kop in te 

drukken’
213

, ervan overtuigd ‘dat de bedrieglijke, plaaglustige Fortuna juist niet op de hand 

van de stoutmoedigen is.’
214

 Tenslotte sterkt ook zijn schroom over zijn wanstaltig plunje hem 

in zijn voornemen tot een ingetogen adoratie. Net zoals dit in E2 het geval was, voelt de 

minnaar immers ook hier het schaamrood naar de wangen stijgen wanneer hij zich bewust 

wordt van zijn ongepaste klederdracht in het bijzijn van zo’n verheven schoonheid. ‘En zoals 

een pauw zijn waaiervormige opgestoken staart laat zakken als zijn blik op zijn lompe, 

verachtelijke poten valt, zo, niet meer en niet minder, onderdrukte hij de prikkelingen van zijn 

wellust en verjoeg hij zijn hovaardige verlangens en ijdele gedachten door zich rekenschap te 

geven van het verschil tussen hem en het zo hemelhoog verheven voorwerp van zijn 

liefde.’
215

 Lucretia wijst er haar geliefde echter op dat hij een grote vergissing begaat wanneer 

hij meent dat enkel het uiterlijke telt. Zij maant hem dan ook net als Logistica aan om voorbij 

de zichtbare praal te kijken. Ook deze leidsvrouw keurt hier dus de te beperkte blik van haar 

oppervlakkige observator af! Vertaald naar deze specifieke situatie, mondt dit uit in de 

waardevolle les ‘dat ware, deugdzame liefde niet gebaseerd is op uiterlijkheden’ en dat 

‘kleding niets af doet aan het karakter.’
216

 Poliphilus volhardt echter in de boosheid, waardoor 

ook Lucretia er niet in slaagt om haar koppige protégé te bekeren. Haar falen wordt bovendien 

even later expliciet bevestigd wanneer de onverbeterlijke protagonist zich laat ontvallen dat 

hij met volle teugen geniet van ‘het gezelschap, de kameraadschap, de steun en de 

betrouwbare leiding van een zo hoogstaande, beeldschone, bovenaards mooi geklede nimf’, 

waarbij hij ‘dit laatste geen geringe of onbeduidende voorwaarde van gelukzaligheid 

achtte.’
217

  

 

Ondanks Lucretia’s lovenswaardige weerstandspoging, laat Venus duidelijk blijken dat ze 

zich niet zomaar aan de kant laat schuiven. Het duurt dan ook niet lang vooraleer de 

liefdesgodin de touwtjes terug stevig in handen neemt. Haar interventie vindt plaats tijdens 

Lucretia’s gidsentocht doorheen ‘het door Fortuin begunstigde vaderland, het heilige, aan de 

gelukzaligen voorbehouden oord’
218

 van O2 waar - heel opmerkelijk - ‘de bloemen en kruiden 
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niet bang hoeven te zijn voor de verzengende aanval van Phoebus
219

, want die god doorkruist 

dit lieflijke gebied niet met zijn snelle paarden op weg naar de uiterste grens van het 

avondland.’
220

 Tijdens deze wandeltocht botst het paar op ‘vier zo wonderbaarlijke, 

goddelijke triomfwagens als nooit eerder door sterfelijke ogen waren aanschouwd,’
221

 

begeleid door bijhorende ‘meeslepende melodieën, welluidende liederen, uitgelaten 

jubelkreten’
222

 en feestvierende volgelingen. Kosten noch moeite werden gespaard om 

doorheen deze verbluffende praalparade Venus’ almacht te bevestigen! Ook Poliphilus geeft 

toe dat zelfs de meest welbespraakte commentator er niet zou in slagen om een ‘bevredigende 

beschrijving te geven van de ceremoniële pracht, de eindeloze praalstoet, de voortdurende 

lofzang, de feestvreugde en de rituele dans, kortom, van het gedenkwaardige schouwspel rond 

deze vier onvoorstelbaar mooie, door zesspannen voortgetrokken triomfwagens.’
223

 Venus 

heeft haar despotisme dus met glans herbevestigd!  

Bovendien neemt de triomferende liefdesgodin maar al te graag de gelegenheid te baat om 

doorheen de beeldentaal van de wonderbaarlijke optocht hard uit te halen naar Eleuterillida. 

Zo staaft deze ‘eredienst van de liefde’
224

 Venus’ superioriteit tegenover de Redekoningin 

door tijdens de eerste triomfstoet een door Cupido’s liefdespijlen getroffen Jupiter ten tonele 

te voeren. Bovendien bewijst ‘het bordje met de inscriptie NEMO’
225

 welke de gewonde 

godheid in zijn hand ophoudt, dat zelfs de oppergod niet opgewassen is tegen de kracht van 

de Liefde. Daarenboven zet Venus haar concurrente nog eens extra te kijk door in meerdere 

taferelen een wellustige, overspelige Jupiter te laten opdraven. Eleuterillida is trouwens niet 

de enige rivale die deze vernederende triomf lijdzaam moet ondergaan; ook de kuisheidsgodin 

Diana deelt in de klappen. Zo herstelt de liefdesgodin in de derde stoet hun onderlinge 

hiërarchiebalans door de bijhorende triomfwagen plechtig te laten voortrekken ‘door een 

zestal indrukwekkende eenhoorns, aan de koele Diana toegewijde dieren’!
226

 Aan het eind van 

deze overweldigende machtsontplooiing ziet ook de Dianagetrouwe Lucretia Venus’ 

onbetwistbare autoriteit in en beseft ze dat ook zij zich uiteindelijk zal moeten onderwerpen 

aan de onontkoombare Mater amoris. Deze bittere waarheid doet haar ‘met een diepe zucht’ 

aan ‘haar lieve Poliphilus’ verkondigen dat ze ‘uit liefde voor hem in de heilige tempel haar 

fakkel tijdens een offerdienst zal moeten doven.’
227
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Na deze indrukwekkende triomfstoeten, spoort Lucretia haar geliefde aan om hun tocht verder 

te zetten doorheen een uiterst lieflijk oord waar ‘talloze nimfen zich op duizenden wijzen 

genotvol vermaken met hun geliefden.’
228

 De aanblik van al deze liefkozingen ‘die de macht 

hadden om een man te bekeren, ook als hij lusteloos, apathisch en uitgedoofd was,’
229

 

brengen de reeds opgehitste Poliphilus in zo’n vervoering, dat hij meent dat dit alles een 

verrukkelijk gezichtsbedrog moet zijn. Misschien is hij wel het slachtoffer van een 

gelijkaardige betovering als ‘de verderfelijke toverspreuken van Byrrhaena en de 

doodsliederen van Pamphile?’
230

 Deze wellustige vertoningen, waardoor ‘zelfs de jagende 

Diana en de door haar achtervolgde ijskoude Helice in liefde zouden zijn ontvlamd’,
231

 

missen hun uitwerking duidelijk niet bij onze minnaar. Steeds sterker gekweld door ‘een zoet 

vuur, dat hem innerlijk verteert maar geen lichamelijke schade toebrengt, (…) sterft de 

minnaar terwijl hij leeft en voelt hij zich een levende dode.’
232

 Maar wanneer een standvastige 

Lucretia zich bij het zien van dit uitdagende schouwspel nog steeds niet ‘tot medelijden laat 

bewegen en hem te hulp komt,’
233

 zit er voor Poliphilus tenslotte niets anders op dan ‘met tuig 

en bit zijn opgehitste gedachten in een andere richting te wenden’ en ‘op verstandelijke wijze 

genoegen te scheppen en bevrediging te vinden in de aanschouwing van dat lieflijke, 

bekoorlijke lichaam,’
234

 evenwel vurig hopend ‘dat hij voor zijn smartelijk en ondraaglijk 

lijden beloond zou worden (…) en dat zij Polia zou blijken te zijn.’
235

 

 

Na deze zinnenprikkelende taferelen bereiken ‘de edele nimf en haar verliefde volgeling’
236

 

een ‘groene, bloemrijke vlakte’, die bevolkt wordt door ‘bekoorlijke veld- en bosnimfen’, 

‘gehoornde faunen’ en ‘dartele, wellustige en snelle saters’.
237

 In deze locus amoenus wonen 

de geliefden twee triomfstoeten bij. Na een processie ter ere van de god Vertumnus en ‘zijn 

geliefde, beeldschone echtgenote Pomona’,
238

 volgt een laatste, erotisch getinte optocht 

waarin Priapus, ‘de beschermer van de tuinbouw,’
239

 uitbundig wordt gevierd. Poliphilus en 

Polia getuigen hierbij hoe deze laatste godheid eer wordt bewezen met ‘een zeer oud, 

landelijk ritueel’ waarbij ‘de feestenden’ tijdens een ezelsoffer ‘met de grootst mogelijke 

eerbied diverse glazen kruikjes en flesjes naar het beeld wierpen, die al brekend hun inhoud 

plengden’.
240
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Na het aanschouwen van deze zeven venerische pronktaferelen,
241

 vervolgen Poliphilus en 

zijn geliefde hun weg naar de kust. Hier krijgt onze protagonist een raadselachtige, 

‘eerbiedwaardige oude tempel’ in het oog, ‘indrukwekkend mooi gebouwd, naar het antieke 

model’.
242

 Hoewel het opschrift ‘’
243

 deze tempel duidelijk wijdt ‘aan de 

levenwekkende Venus’
244

, blijft ook dit heiligdom niet gevrijwaard van sporen van de 

gigantenstrijd. Net zoals Venus aanwezig was in Eleuterillida’s paleis, zijn de Redekoningin 

en Diana present in dit Venusheiligdom. Zo huisvest dit eclectisch wereldwonder niet alleen 

‘een prachtig beeld van de zoetgevooisde Apollo’
245

 en ‘levensechte adelaars’
246

 - symbolen 

van Eleuterillida’s invloed - ‘op haar top prijkt’ bovendien Diana’s ‘bronzen maan met de 

vorm die ze heeft in het eerste kwartier, de hoorns naar de hemel gericht’, met daarenboven 

‘in haar schoot een zeearend.’
247

 Naast deze duidelijk waarneembare iconografische 

aanwezigheid, schuilt hun tegenwoordigheid ook in kleine, subtiele details, zoals de 

aangewende materialen. Zo benadrukt Poliphilus meermaals dat zowel serpentijn als porfier 

hier twee veelvoorkomende bouwmaterialen zijn. De protagonist zelf lijkt geen acht te slaan 

op deze grondstoffen, maar de aandachtige lezer kan deze waarneming terugkoppelen naar 

Logistica’s voorgaande uitleg. Deze nimf verklaarde immers eerder in het verhaal dat deze 

steensoorten Eleuterillida’s festina lente- en moderatio-ideaal uitdragen. Bovendien is het 

opvallend dat ook op de sluier van zijn geliefde tijdens de Etruskische overgangsrite ‘een 

zuivere, felblauwe saffier’
248

 schittert. We merken dus dat ook Eleuterillida en Diana zich niet 

zomaar gewonnen geven!  

 

Eenmaal ‘de hoge priesteres van de eerbiedwaardige, heilige tempel in gezelschap van haar 

fanatieke volgelingen’ de vergulde tempeldeuren na een gebed plechtig ontgrendelt en het 

verliefde paar zodoende toegang verleent tot het heiligdom, kan Lucretia’s langverwachte 

zuiveringsrite aanvangen. Tijdens deze mystieke overgangsrite, neemt Poliphilus op bevel van 

de hogepriesteres ‘de brandende fakkel uit haar maagdelijke handen’ en ‘dompelt deze 

eerbiedig in het koude water.’
249

 Door het voltrekken van deze onfortuinlijke, nochtans zo 

dikwijls en streng afgeraden handeling, hoopt de held uiteindelijk een succesvolle épreuve 
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principale te bewerkstelligen. Tijdens deze beproeving poogt hij in het bezit te komen van 

zijn gewilde object: een uitgesproken zinnelijke Polia. Hij vraagt de hogepriesteres dan ook 

door deze vermetele daad ‘te bewerkstelligen dat zij in wie hij, al twijfelend, zijn vurige 

geliefde Polia meent te herkennen, hem niet langer in deze hartverscheurende onzekerheid 

houdt.’
250

 Zijn angstige gebeden worden verhoord en tot zijn grote vreugde vertrouwt de 

bekeerde nimf hem na de overgangsrite toe dat ‘zij inderdaad de Polia is die hij zo innig 

liefheeft.’
251

 Poliphilus’ ‘vurige, buitensporige begeerte en standvastige, hardnekkige 

liefde’
252

 hebben hun uitwerking niet gemist! Zijn vastberadenheid heeft Lucretia ‘gedwongen 

zich los te maken uit het gezelschap der maagden en haar fakkel te laten doven (…) die het 

symbool was van haar gehoorzaamheid aan de wetten van Diana (…) opdat zij zich door 

reiniging en loutering de eer waardig zouden maken om voor het aangezicht der goden te 

verschijnen.’
253

 Diana’s godsvruchtige kuisheidsvlam heeft dus moeten wijken voor Venus 

allesverzengende liefdesvuur, welke de herbronnen Polia nu ‘door haar hele wezen voelt 

vuren en vonken.’
254

 Na deze geruststellende revelatie volgt dan de langverwachte ‘gretige, 

zuigende en goddelijk vochtige kus’
255

, waardoor ook Poliphilus zijn hart ‘volledig ten prooi 

voelt vallen aan het verrukkelijke vuur dat het geheel en al in vlam had gezet.’
256

 

 

Het moet wel gezegd dat deze tweede épreuve meer moeite en tijd in beslag heeft genomen 

dan verwacht. Door zijn vorige afwijzing en versmading van Eleuterillida’s gunsten, 

ontbreekt Poliphilus immers niet alleen het geestesvermogen om het hele gebeuren te 

plaatsen, waardoor hij ‘in grote verwarring en onzekerheid verkeerde’, ondanks zijn poging 

om ‘door goed te kijken en verstandig na te denken inzicht te krijgen in de loop der dingen in 

dit bovenaardse oord.’
257

 Ook ergert het hem dat ‘hij, die toch een goed verstand heeft, niet 

begrijpt in welk deel van de wereld hij zich bevindt.’
258

 Hij voelt daarenboven de naschok van 

zijn vroegere misstap wanneer hij er maar niet in slaagt om zijn geliefde te herkennen. 

Hierdoor vraagt hij zich meermaals angstig af of de ravissante, fakkeldragende nimf aan zijn 

zijde werkelijk zijn beminde Polia is. Hoewel hij ‘bij de eerste blik even had gedacht dat zij 

Polia was’, meende hij dat ‘haar ongewone kleding en het onbekende landschap die 

mogelijkheid uitsloten.’
259

 Ook wanneer hij tijdens zijn uitvoerige observatie opmerkt dat ‘de 

nimf inderdaad het mooie en dierbare gelaat, het lange blonde haar en het met vrolijk 

dansende pijpenkrulletjes bedekte voorhoofd had van de goudgelokte Polia, (…) hielden haar 
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ongewone, weelderige kleding en het onbekende oord zijn verwarring, twijfel en onzekerheid 

in stand.’
260

 Uiteindelijk laat hij zich ‘door deze onweerlegbare feiten overtuigen’ en valt hij 

ten prooi aan een verscheurende onzekerheid. Verleid door haar aantrekkelijk uiterlijk, hoopt 

hij evenwel vurig dat ‘ze inderdaad Polia is, zoals hem voorspeld, beloofd en verzekerd is 

door koningin Eleuterillida, maar dat ze dat geheim houdt.’
261

  

 

Wanneer we nu terugkoppelen naar Eleuterillida’s afscheidswoorden, zien we dat een 

hoopvolle Poliphilus haar woorden al te optimistisch heeft opgevat. De Redevorstin heeft hem 

immers nergens de sluitende belofte gedaan op een gelukkig samenzijn, ze heeft hem enkel 

‘goede moed en een gunstige afloop’
262

 toegewenst. Samen met deze gelukszegen, heeft ze 

hem echter ook belangrijke informatie toevertrouwd, waarvoor Poliphilus dan weer selectief 

doof is geweest. Zo heeft Eleuterillida hem voorspeld dat ‘wanneer de oeroude poorten voor 

hem geopend zouden worden’, hij Telosia ‘niet zou herkennen, tenzij zelfbeheersing en 

voorzichtigheid hem in staat stellen om het raadsel met een rustige en onbekommerde blik te 

doorschouwen.’
263

 Dat Telosia hierbij een pseudoniem is voor Polia, wordt onrechtstreeks 

bevestigd door de Rede wanneer ze de minnaar op volgende wijze waarschuwt: ‘Als zij zich 

goedgunstig en gul jegens jou zal betonen, zul je gelukkig zijn; zo niet, dan zul je ongelukkig 

zijn. In haar gelaatsuitdrukking kan men evenwel niet lezen wat zij van plan is: soms lijkt ze 

minzaam, oprecht gunstig gestemd en allerhartelijkst, maar soms ook, met onvoorspelbare 

grilligheid, somber, boosaardig en afwijzend. Zij bepaalt alles, en vanwege haar duistere aard 

draagt de betreffende koningin niet onverdiend de naam Telosia.’ Deze profetische woorden 

worden even later in de Hypnerotomachia bevestigd door het verhaal van Polia. Hierin geeft 

de schone namelijk toe zich uiterst koelbloedig te hebben betoond tegenover haar aanbidder, 

waardoor ze hem tot wanhoop heeft gedreven en hem uiteindelijk van het leven heeft beroofd. 

Zij is dus de aangekondigde rechter die beslist over Poliphilus’ leven en dood, zijn geluk en 

verdriet. Hierbij dient men er wel rekening mee te houden dat Polia’s kille optreden niet 

zozeer een gewilde houding is, maar wel het noodzakelijke gevolg van haar gelofte aan de 

maagdelijke Diana. Deze toewijding verklaart eveneens Eleuterillida’s voorspelling dat 

Telosia/Polia zich ‘in duisternis hult’ en ‘alle openingen van haar woning afsluit.’ Hierdoor 

komt Polia namelijk tegemoet aan de verlangens en voorschriften van haar vereerde 

kuisheidsgodin, een godin die - zoals Poliphilus’ soortgenoot Actaeon aan de lijve heeft 

ondervonden - de curioso optutu met strenge hand bestraft !  

Bovendien weet Eleuterillida de onstuimige Liefdesridder te melden dat deze ‘zeer 

edelmoedige en eerbiedwaardige koningin (…) met bewonderenswaardige versatiliteit 
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velerlei gestalten aanneemt omdat ze zich niet in haar ware gedaante wil laten zien.’
264

 Polia’s 

essentiele kenmerk is dus haar variabiliteit, haar mogelijkheid om polyvalent te zijn. Tot op 

dit punt in het verhaal, merken we dat Poliphilus’ liefdesobject inderdaad nog steeds geen 

definitieve, vaste vorm heeft aangenomen en juist deze veelzijdigheid, deze maakbaarheid, 

vormt Polia’s grootste aantrekkingskracht. Zolang haar wederhelft zich verstrikt vindt in de 

netten van de Rede, betekent Polia in haar abstracte betekenis van geliefde ‘vele dingen’.
265

 

Wanneer Poliphilus ronddwaalt in Eleuterillida’s imperium, valt hij immers voor een veelheid 

aan harmonische schoonheid. Maar ondanks de voorhanden zijnde weelde aan beminnelijke 

gebouwen en dito nimfen, blijft onze minnaar smachten naar die éne sublieme geliefde die 

alle schoonheid en deugden in zich draagt. Slechts wanneer Poliphilus zich distantieert van de 

spirituele gratificatie en beslist Eleuterillida’s paleis te verlaten, kan zijn vurige wens in 

vervulling gaan en zal Polia langzaam aan haar gewenste, concrete mensenvorm aannemen. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat haar uiteindelijke individualisatieproces volledig 

afhankelijk is van Poliphilus’ keuze bij de poortendriesprong. Dit wil zeggen dat haar functie 

in het verhaal tot aan Poliphilus’ ‘Mater amoris’-keuze nog steeds niet vastligt. Zo kan ze tot 

net voor zijn keuze bijvoorbeeld nog steeds de gedaante aannemen van zijn verlossende gidse 

bij een ‘gloria dei’-keuze.  

De Redekoningin beseft echter dat Poliphilus’ keuzevrijheid ondanks al haar inspanningen zal 

leiden tot een verheerlijking van de Mater amoris, wat in tegenstelling tot een potentiële 

lichtbrengende, Gloria-dei-lievende geliefde, een inferieure, zinnelijke Polia zal genereren. Ze 

laat dan ook niet na om haar afkeuring subtiel te laten doorschemeren in de opmerking dat een 

sensuele Telosia/Polia ‘niet in een even rijk en weelderig paleis woont als dit waarin hij haar 

heeft aangetroffen.’ Deze mening wordt echter helemaal niet gedeeld door de in vurige liefde 

ontstoken minnaar die ‘haar (i.e. Polia’s) liefde waardevoller, gewichtiger en oneindig veel 

kostbaarder acht dan alle juwelen en rijkdommen op de hele wereld, zelfs die van de 

schatrijke koningin Eleuterillida.’
266

 Haar buitengewone schoonheid kan hem daarenboven 

onmiddellijk bewegen tot een totale, onvoorwaardelijke overgave, wat niet het geval was bij 

de ‘hiervoor beschreven personen en de talrijke, veelsoortige schatten.’
267

 De hopeloos 

verliefde minnaar besluit dan ook resoluut ‘dat alle onvoorstelbare pracht en weelde en 

grootse luister die hij eerder had gezien, onbeduidend en pover leken en in het niet vielen bij 

haar verschijning.’
268
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‘Toen de mystieke plechtigheid met haar plengoffers, brandoffers en rituele gebeden zich in 

deze volgorde had voltrokken’
269

 en de tweede épreuve succesvol was volbracht, neemt de 

nieuwboren Polia haar geliefde mee naar het laatste bouwwonder in O2, het heilige 

Polyandrion. Deze eens zo druk bezochte bedevaartsplaats, opgericht ter ere van Pluto en 

diens echtgenote Proserpina, ligt er verlaten en mistroostig bij, deels ingestort en deels 

beschadigd ‘ten gevolge van de vraatzucht van de tand des tijds, verrotting en 

verwaarlozing.’
270

 Eenmaal ze hun doel hebben bereikt, verhaalt leidsvrouwe Polia met een 

verbazingwekkende precisie over de ceremonieën die er eertijds plaatsvonden. Geduldig licht 

ze Poliphilus in over de manier waarop vrome vereerders er voorheen ‘offers brachten aan de 

drielijvige godheid Pluto om zich te vrijwaren van het gevaar dat ze op goddeloze wijze 

medeplichtig zouden worden aan de eigen ontijdige dood’
271

 en hoe men tegelijkertijd 

eenieder verwenste ‘die bewust medeplichtig is aan de dood van zijn geliefde.’
272

 Met de 

zonet voltrokken initiatierite in het achterhoofd, krijgt de laatste, op het eerste zicht 

onschuldige toelichting een bijzonder bittere bijklank. Poliphilus heeft immers zelf zonet 

Polia’s doodsvonnis getekend door zijn onbesuisde optreden. Maar de koppige, opgehitste 

minnaar lijkt zich van geen kwaad bewust en negeert ook nu het waarschuwingsteken. Zonder 

ook maar enige acht te slaan op Polia’s verklaring of de krachtige symboliek die deze 

bedevaartsplaats uitademt, koestert hij enkel het vurige verlangen om ‘met herculische 

vermetelheid de ongerepte, engelachtige nimf te bespringen en voortijdig tot de zijne te 

maken.’
273

 Doordrenkt van de gedachte ‘dat hij ondankbaar en laf zou zijn als hij geen 

gebruik maakte van de verlokkelijke gelegenheid’, zou hij zelfs ‘gemakshalve voorbijgaan 

aan de gruwelijkheid van een dergelijke daad.’
274

 Maar ‘de scherpzinninge Polia (…) werd 

zich alras bewust van de gevaarlijke invloed die de verblindende liefdesgod op hem had en 

hielp hem om het hinderlijke vuur enigszins te beteugelen door op sussende toon te zeggen’
275

 

dat hij ‘best een bezoek zou brengen aan die verlaten en ten gevolge van ouderdom, brand of 

verwaarlozing ingestorte tempel.’
276

 Een enthousiaste Poliphilus geeft onmiddellijk gehoor 

aan dit aanlokkelijke voorstel en zonder nog veel acht te slaan op zijn Polia, spoedt hij zich 

naar de imposante brokstukken. Gedreven door zijn onverzadigbare curiositas aanschouwt hij 

gretig de gehavende grafmonumenten en ontcijfert hij geduldig de epigrafen die hem vertellen 
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hoe de overledenen ‘door een mateloze, onfortuinlijke en rampzalige liefde op ellendige wijze 

de duistere dood zijn ingedreven.’
277

  

 

Maar wat is nu de dieperliggende functie van (Poliphilus’ catabasis doorheen) dit sacrale 

gebouw en zijn eigenaardige graftombes? Onderzoekster Martine Furno heeft een boek 

gewijd aan de Polyandrion-problematiek en concludeert na een close reading van de 

verschillende grafstenen dat dit heiligdom een ernstige waarschuwing uitdraagt tegen elk 

excessief liefdesverlangen.
278

 De essentie van Poliphilus’ epische catabasis
279

 is dan ook een 

‘pedagogie de l'effroi’,
280

 waarbij de dwalende held ex negativo inzicht dient te krijgen in het 

concept van ware liefde. De centrale gedachte hierbij is dat ware liefde gevrijwaard moet zijn 

van elke redeloze uitspatting. Ook hier vinden we dus een sterke moderatio-gedachte terug! 

De gedenkstenen willen de wellustige held doorheen hun droeve exempla dan ook afschrikken 

voor het onvermijdelijk droeve lot die de van het rechte pad afgedwaalde furentes amore te 

wachten staat.  

Onze monumentlievende held heeft echter meer aandacht voor het resterende architecturale 

raffinement, dan voor de belangrijke achterliggende boodschap. Het eerste deel van zijn 

catabasis lijkt dan ook eerder een archeologische ontdekkingsreis te zijn dan een belerende 

bezinningstocht. Zelfs wanneer onze ontembare curiosus met gruwel de hellestraffen 

aanschouwt die verbonden zijn aan elk liefdesexces,
281

 heeft hij meer oog voor de 

architecturale finesses dan voor de uitgedragen levenswijsheid. Hoewel hij op de bijhorende 

inscriptie leest hoe ‘zij die zichzelf omwille van een te vurige liefde doden, eeuwig moeten 

branden, en zij die op harde, kille wijze anderen hun liefde hebben ontzegd, na hun dood tot 
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het ijskoude water veroordeeld worden’
282

, dringt de diepere betekenis van dit tafereel niet tot 

hem door en wil of kan hij zich niet identificeren met de strafbare furens amore. Zoals te 

verwachten viel van deze oppervlakkige observator, haalt ‘de levensechtheid van het 

kleurgebruik’ en ‘de volmaakte toepassing van de leer der perspectief’
283

 het van de 

didactische vingerwijzing. Desalniettemin boezemt het tafereel hem toch angst in en 

langzaam maar zeker zal hij niet langer getroffen worden door de schoonheid van de 

overblijfselen, maar wel door de droevige verhalen die achter deze merkwaardige restanten 

schuilgaan. Zo wordt onze held even later ‘zo geroerd’ door een liefdestragedie ‘dat hij zijn 

tranen niet kon inhouden en de wrede lotsgodin vervloekte.’
284

 Niet lang daarna ‘werd hij nog 

heviger geraakt door een schitterend, maar deerniswekkend grafmonument voor een ander 

ongelukkig liefdespaar.’
285

 Zoals Furno opmerkt, schuilt Poliphilus’ catharsis in dit langzaam 

groeiende medeleven.
286

 Poliphilus’ redding vindt dan ook plaats wanneer hij door zijn 

empathie tot nadenken wordt aangezet en zodoende inzicht krijgt in zijn eigen liefdessituatie. 

Ook hij maakt zich immers schuldig aan een excessief en onblusbaar liefdesverlangen, 

waardoor hij wel eens zijn geliefde of hemzelf vroegtijdig de dood zou kunnen injagen!  

 

Maar deze catabasis bevat nog een tweede luik. Het volstaat niet dat Poliphilus zijn 

scha(n)delijke, excessieve liefdesverlangen inziet, hij moet zich ook losmaken van zijn 

kenmerkende inactieve contemplatiedrang. Dit wil zeggen dat de passieve monumenten-

liefhebber zijn dorst naar antieke bouwwerken moet temperen en de overgang moet maken 

naar het hic et nunc. De ongebreidelde contemplatiedrang zorgt er immers voor dat hij in het 

verleden blijft steken en geen oog heeft voor wat er zich op het eigenste moment rondom hem 

afspeelt. Een laatste grafmonument helpt Poliphilus om deze belangrijke les te leren. Wanneer 

hij de mozaïekafbeelding van de geroofde Proserpina bestudeert, beseft hij plots dat ‘zijn 

tomeloze nieuwsgierigheid naar resten uit het verleden hem meeslepen op een onnodige 

speurtocht naar een hoop oude, kapotte stenen, terwijl er iemand hem tot zijn ellende 

misschien zijn beeldschone Polia ontrooft omdat hij niet voldoende aandacht besteedt aan 
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haar.’
287

 Door de beslissing te nemen om niet langer met zijn nieuwsgierige geest, maar 

volledig met zijn hart te leven, neemt Poliphilus definitief afstand van Eleuterillida. Het 

afwijzen van deze vorstin, van dit symbool van opperste geestelijke wijsheid, zorgt er voor 

dat Poliphilus’ machia beslecht kan worden in het voordeel van de eros. Pas wanneer hij de 

twist tussen zijn verstand en zijn hart in het voordeel van de liefde heeft beslecht, is Poliphilus 

klaar om door te gaan naar de volgende post in het verhaal, post Y2. Het is bovendien niet 

onbelangrijk dat deze beslissing geografisch gezien samenvalt met de uithoek van het 

Rederijk. In deze periferie, waar Eleuterillida’s kracht zich het minst laat gelden - en zich 

bijgevolg het meest vervallen gebouw bevindt
288

 - kan Poliphilus zich immers het makkelijkst 

onttrekken aan haar invloed. Het is daarenboven opmerkelijk dat Cupido ‘de onverschrokken 

fakkeldragers van zijn vlammende vuur’
289

 pas nà deze beslissing als veerman tegemoet 

komt.
290

 De persoonlijke keuze voor Polia - en dus ook voor een onderwerping aan Venus - is 

bijgevolg een conditio sine qua non voor de verderzetting van zijn queeste.   

 

6. Post Y2: Cythera 

 

Na deze catabasis volgt het lang verhoopte moment van 

de Vereniging. Deze etappe voltrekt zich in Y2, in 

Cythera, de thuishaven van de Mater amoris. Deze 

verbintenis kan slechts  plaatsvinden nadat beide 

wederhelften er bewust voor gekozen hebben om de 

liefdesgodin te dienen. Poliphilus maakt deze keuze 

zoals gezegd door de liefde te laten zegevieren over zijn 

curiositas, door afscheid te nemen van Eleuterillida. 

Polia van haar kant, vertrouwt zich toe aan het 

liefdesvuur wanneer zij toestaat om haar fakkel, die zij conform haar eed
291

 brandend moest 

houden, te blussen en zodoende afstand neemt van de koele, kuise Diana. Na de 

zuiveringsrituelen staat hen in principe niets meer in de weg om ingelijfd te worden in de 

Liefdescultus. 

 

Maar al vlug brengt Poliphilus zelf het welslagen van hun samenzijn in groot gevaar. 

Verblind door een erg hoog oplaaiend liefdesvuur hunkert de minnaar er immers naar om 

Polia vroegtijdig voor zichzelf op te eisen, zonder hierbij Venus’ welwillende zegen af te 
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wachten. Zijn catharsis lijkt wel erg oppervlakkig te zijn geweest, want van zodra hij in het 

gezelschap verkeert van de goddelijke veerman, borrelen zijn wellustige gedachten weer in 

alle hevigheid op. Opnieuw smacht hij mateloos naar Polia, nu zelfs ‘hartstochtelijker dan de 

met ezelsoren getooide Lucius tijdens zijn akelige wederwaardigheden en vermoeiende 

omzwervingen naar rozen verlangde.’
292

 Dit jammerlijk recidivisme, dit hervallen in de 

instinctieve driften, kan een ernstige bedreiging betekenen voor zijn relatie. Indien hun 

samenzijn wil slagen, moet Venus immers eerst haar zegen uitspreken over de maagdelijke 

Polia en haar geliefde. Polia spant zich dan ook in om haar aangevuurde wederhelft het 

blasfemische idee uit het hoofd te praten. Uiteindelijk slaagt ze er ‘met zoete 

overtuigingskracht’ in om haar minnaar te overhalen ‘dat alleen wie over volharding beschikt 

de krans van de overwinnaar verwerft.’
293

 Hoewel ‘het moeilijk en strijdig met zijn aard is dat 

hij zich moest verzetten tegen de bandeloze verstoorders van zijn rust en kalmte’
294

, luwen 

Poliphilus’ vermetele gedachten wat bij de troostrijke gedachte dat de liefde uiteindelijk toch 

zal zegevieren.
295

 Voorlopig is het gevaar dus geweken en kan een gekalmeerde Poliphilus na 

een voorspoedige zeereis samen met zijn geliefde aanmeren in het Nirwana van de liefde.  

 

Eenmaal de geliefden voet aan land hebben gezet, komen ze terecht in een feeërieke  

Apuleiaanse wereld.
296

 Zo is er de prominente aanwezigheid van de gevleugelde liefdesgod en 

zijn bekoorlijke echtgenote, welke beiden doorheen verschillende intertekstuele elementen 

hun oorsprong uit de literaire wereld van de Metamorphoses verraden. Vooral de ‘vlakke 

diamant’
297

 in de broche van ‘de nieuwsgierige Psyche’ brengt Colonna’s schatplichtigheid 

heel expliciet naar voor. De diamant bevat namelijk ‘een tafereeltje (…) van Cupido die 

zichzelf pijnlijk verwondt en van Psyche die onvoorzichtig de pijl met zijn noodlottige punt 

betast.’ Bovendien draagt Psyche de belangrijkste attributen uit de revelatie-episode in haar 

handen: ‘een onstuimig gouden pijl, die het vuur in haar ontstoken had’ en een ‘antiek 
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gelijkenissen met de maritieme gunstbetuiging die Venus ontvangt in het begin van het Amor en Psyche-verhaal. 

Ook verwijst Poliphilus expliciet naar de Metamorphoses  wanneer hij de lezer toevertrouwt dat hij verlangt naar 

Polia, ‘hartstochtelijker zelfs dan de met ezelsoren getooide Lucius tijdens zijn akelige wederwaardigheden en 

vermoeiende omzwervingen naar rozen verlangde.’ Haar aanblik verheugde hem zelfs meer dan ‘de hulp van de 

graankorreldragende mier, het advies van het riet, de dienstwilligheid van de adelaar en de pijnloze prik van 

Cupido’s pijl de onfortuinlijke Psyche verblijdden.’   
297
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olielampje waarin een vonkend vlammetje brandde.’ Het Amor en Psyche-intermezzo is 

echter niet de enige intertekstuele emprunt die Colonna op het grondgebied van Cythera in 

scène zet. Ook bij Venus’ openbaring en Poliphilus’ zuiveringsrite steunt de auteur erg sterk 

op Apuleius’ werk. Om een beter inzicht te krijgen in dit intertekstuele citatenspel, is het dan 

ook nuttig om de beide protagonisten, Lucius en Poliphilus, tegenover elkaar te plaatsen. 

 

Algemeen gesteld, kan men zeggen dat voor beiden de queeste naar verlossing aanvangt vanaf 

het moment dat de curiositas zich een allesoverheersende plaats heeft weten te verzekeren in 

hun karakter. Deze leergierige alleenheerser zet Lucius aan tot een actieve zoektocht naar de 

geheimen van de magie. Bij Poliphilus uit zijn tirannie zich in het systematisch opzoeken en 

contempleren van harmonische schoonheid, wat zowel geldt voor architecturale 

bezienswaardigheden als lichamelijke perfectie. Beide curiositas-uitingen zorgen er voor dat 

de protagonisten de essentie uit het oog verliezen - wat in Poliphilus’ geval een trouwe liefde 

voor zijn Polia is. Bovendien onderstreept een hernieuwde zondeval op het einde van hun 

lijdensweg nog eens de prominente rol die de curiositas bekleedt in hun beider bestaan.  

Bij Lucius slaat de twijfel toe wanneer hij overweegt toe te treden tot de Isiscultus en zich dus 

definitief dient te onderwerpen aan de wetten van zijn vereerde godin. Zijn aanvankelijk zo 

vurig enthousiasme wordt bruusk geblust wanneer hij de strikte voorschriften achterhaalt. 

Twijfel en terughoudendheid overmannen de uitverkorene wanneer deze ‘door grondige 

navraag te weten is gekomen dat haar dienst ingewikkelde verplichtingen inhoudt: de kuisheid 

vergt een vrij strenge vorm van onthouding en omdat het bestaan aan allerlei toeval 

onderhevig is, dient men zich daartegen te wapenen door zorgvuldig en omzichtig te 

leven.’
298

 Een bekering biedt dus uitzicht op een heel ander leven dan de nieuwsgierige 

waaghals gewoon is! Lucius komt dan ook ‘op een of andere manier ondanks zijn haast tot 

uitstel.’ Een bemiddelende economische tussenkomst haalt de toekomstige devote uiteindelijk 

over de streep, ‘in de hoop dat de gunsten van dat moment garant stonden voor nog andere in 

de toekomst.’ Van een echte onvoorwaardelijke roeping is hier dus weinig sprake.  

Ook Poliphilus begaat bij de eindmeet een overtreding op gewijde grond, namelijk in het 

lusthof van Venus. Daar wacht hem een gordijn,
299

 ‘vervaardigd van een prachtig weefsel’ 

waarin ‘met gouddraad vier Griekse letters waren geborduurd: YMHN.’
300

 (Cialona merkt in 

het notenapparaat op dat ‘hymen’ ook maagdenvlies betekent, waardoor de volgende passage 

op twee niveau’s kan gelezen worden.) Dit gordijn wordt door Polia gezien als ‘een bijzonder 

kostbare schat’ en ze schrikt er dan ook voor terug om ‘het achtenswaardige gordijn te 

doorsteken en open te scheuren, bevreesd voor een dergelijke ravage.’ ‘Gestijfd door zijn 

                                                 
298

 Alle citaten die betrekking hebben op Lucius’ zondeval zijn terug te vinden in Hunink, V., De gouden ezel. 

Metamorfosen. Amsterdam 2003, pp. 232 -233. 
299

 Ook bij de Isiscultus wordt de beeltenis van de godin afgeschermd door middel van een gordijn.  

(Zie hiervoor Hunink, V., De gouden ezel. Metamorfosen. Amsterdam 2003, pp. 233.) 
300

 Alle citaten die betrekking hebben op Poliphilus’ zondeval zijn terug te vinden in Cialona, I., De droom van 

Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 361 



 

 52 

verlangen om de heilige moeder te aanschouwen’, doet Poliphilus dat ‘wat zijn honingzoete, 

kuise Polia niet durfde.’ Hij doorsteekt het gordijntje, ‘gedreven door een hevige drift’, 

waarbij hij opmerkt dat ‘Polia bedroefd leek over deze verwoesting.’ Zowel in haar letterlijke 

als symbolische betekenis getuigt het scheuren van deze afsluiting van een overmoedige 

vermetelheid. Terecht vreest onze schuldbewuste nieuwsgierige dan ook dat hij zich ‘in 

dezelfde situatie bevond als de zoon van Aristaeus in Gargaphië’.
301

  

 

Naast de zondeval voor de revelatie, vertonen ook de eigenlijke openbaring aan en de 

initiatieriten van de uitverkoren Lucius en Poliphilus opvallende gelijkenissen. Zowel Isis als 

Venus onthullen zich aan de hulpbehoevende als maritieme verschijningen. Lucius omschrijft 

Isis als een ‘hemelse aanschijn’, die opdook ‘midden uit het zilte nat.’
302

 Poliphilus op zijn 

beurt, geeft een gelijkaardige omschrijving wanneer hij Venus als ‘een goddelijke 

verschijning ontwaarde, in de met zilt water gevulde bron.’
303

 Vervolgens wordt nadrukkelijk 

beschreven hoe beide moedergodinnen uit puur licht lijken te bestaan, getooid ‘met trekken 

die zelfs de goden met respect moesten vervullen.’
304

 Nadat beide bevoorrechten hun onkunde 

hebben beleden om deze fonkelende verschijning in gepaste woorden te gieten, merken we 

hoe de daarop volgende gedetailleerde beschrijving het toenmalige schoonheidsideaal 

uitdraagt. Beide zinnenstrelende verlossers roemen zich op een roomblanke huid, krullende 

lokjes, hullen zich in een waas van verrukkelijke geuren en richten een hemelse stem tot hun 

onderdaan. Om hun almachtige status te benadrukken, volgt hierna een opsomming van de 

attributen die traditioneel geassocieerd worden met de desbetreffende moedergodinnen. Isis 

draagt in de rechterhand een bronzen ratel met zich mee, in de linker ‘een gouden drinkschaal, 

waar op het handvat, voorzover zichtbaar was, een adder oprees met hooggegeven kop en dik 

gezwollen nek.’
305

 Venus, geflankeerd door gedienstige witte duiven, troont ‘een oesterschelp 

vol lentefrisse rozen’
306

 en een brandende fakkel met zich mee. Wanneer we nu hun 

gemeenschappelijk symbool - de roos - onder de loep nemen, zien we dat de godinnen ook op 

dit microniveau aan elkaar gewaagd zijn. Voor Lucius betekent deze bloem de kans op 

genezing, een hernieuwing van zijn mens-zijn. Maar de kostbare rozenstruik bekleedt ook in 

de cultus van Venus een cruciale rol, met name in de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van 

Adonis. Ook hier staat de roos symbool voor de wedergeboorte; nadat deze kostbare bloemen 

geplukt zijn ter ere van Venus’ overleden minnaar, herstelt de natuur zich en ontluiken er 
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weldra nieuwe knoppen.
 307

 We zien dus dat beide openbaringen op eenzelfde stramien terug 

te voeren zijn, waarbij vanuit het algemene naar het gedetailleerde wordt overgegaan. Wat 

begint als een wazige geboorte uit het zilte water, eindigt met een gedetailleerde omschrijving 

van de goddelijke symbolen.  

 

Zoals gezegd, laten Lucius en Poliphilus zich ook wat de reinigende initiatierite betreft goed 

naast elkaar plaatsen. Beide stappen op hun verlosser toe, bezoedeld door hun vorige 

levenswandel. Lucius is gebrandmerkt door zijn ezelsplunje - een onweerlegbare getuigenis 

van zijn sacrilega curiositas
308

 - en ook Poliphilus vertoont zich in ongepaste klederdracht.
309

 

Dit uiterlijke brandmerk van hun nieuwsgierigheid veruitwendigt de onreine staat van hun 

ziel. Indien zij willen toetreden, zal dus zowel hun innerlijk als hun uiterlijk een purificatie 

moeten ondergaan. Beide redsters brengen deze zuivering tot stand door de bekeerling te 

reinigen met water. Water, de gemeenschappelijke origine van Isis en Venus,
310

 wast hun 

schulden weg en doet ze opstaan als herboren zielen.
311

 Eenmaal hun geest ontvankelijk is 

gemaakt voor de nieuwe leer, schudden ze ook hun uiterlijke verschijning van zich af en 

hullen ze zich in een nieuw, zuiver kleed.
312

  

Bovendien is het opmerkelijk dat in beide gevallen de voorbereiding tot deze reiniging door 

een nieuwsgierig publiek wordt bijgewoond, maar dat beide ingewijden er zich bewust van 
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onthouden de eigenlijke rituele handeling en formules aan de lezer bekend te maken. Lucius 

verontschuldigt zich tegenover zijn nieuwsgierig lezerspubliek en verklaart dat ‘hij het zou 

vertellen als het mocht, en wij het te weten zouden komen als we het mochten horen. Maar 

onze oren en zijn tong zouden zich gelijkelijk bezondigen, de laatste aan onheilig gebabbel, 

de eerste aan onbezonnen nieuwsgierigheid.’
313

 Poliphilus van zijn kant,  vermeldt fijntjes dat 

de goddelijke moeder met hem sprak ‘over dingen die niet onthuld mogen worden omdat 

gewone stervelingen ze niet mogen weten.’
314

 Uiteindelijk wordt dus ook de lezer 

aangemaand om afstand te doen van zijn kennisdorst en genoegen te nemen met de beperkte 

informatie waarop hij als buitenstaander aanspraak maakt.  

 

Doorheen deze speelse intertekstualiteitsmozaïek wekt Colonna dus de verwachting op dat 

ook Poliphilus aan het eind van het boek zijn langverwachte verlossing zal krijgen. Maar toch 

wordt dit verwachtingspatroon doorprikt en moet de ontgoochelde minnaar tot eigen scha en 

schande inzien dat Venus hem niet kan redden. Hoe komt het dan dat Lucius’ en Poliphilus’ 

zo erg gelijklopende wegen een ander eindresultaat opleveren? Waarom wordt Poliphilus een 

halt toegeroepen, zodat de hexagone bruusk afbreekt bij Y2? 

 

Mijns inziens is het antwoord te vinden in de uiteenlopende initiatiecycli die de protagonisten 

doorlopen. Beide bekeerlingen ondergaan drie initiaties die hen uiteindelijk zo dicht mogelijk 

bij hun goddelijke verlosser dienen te brengen. Lucius wordt hierbij achtereenvolgens 

ingelijfd in de cultus van Isis, van diens man Osiris en nog eens een derde maal onder de 

almachtige auspiciën van deze Egyptische godheden. We zien hier dus een opeenvolging van 

verlossers die elkaar versterken en ondersteunen in een proces waarbij het Verlichte denken 

steeds meer aan kracht wint. Poliphilus daarentegen, wordt respectievelijk ingewijd in de 

cultus van Eleuterillida, Telosia en Venus. Er doet zich dus een omgekeerde rite de passage 

voor, waarin rivaliserende godheden het tegen elkaar opnemen en de protagonist zich steeds 

meer afwendt van de Redemacht om zo zijn wellustige hart tegemoet te komen. Hier is dan 

ook het essentiële verschilpunt te situeren tussen beide curiosi. In tegenstelling tot Lucius, die 

uit zijn fouten leert en uiteindelijk afstand neemt van zijn ongebreidelde erotische genotzucht, 

neemt Poliphilus’ hartstocht in stijgende mate toe naarmate hij zijn einddoel bereikt. De 

opgehitste Poliphilus die we aan de eindstreep ontmoeten, lijkt dan ook de evenknie te zijn 

van de redeloze Lucius die zijn lijdenstocht naar verlossing nog dient aan te vatten. 

Poliphilus heeft dus de verkeerde partij gekozen in de gigantenstrijd tussen Venus en 

Eleuterillida. Nochtans geeft Colonna reeds bij het eerste treffen subtiel aan welke van de 

rivaliserende godheden de ware verlossing kan bieden. Hiertoe dient men te vertrekken vanuit 

de bevinding dat in Apuleius’ Metamorphoses een droomscène aan de bevrijdende goddelijke 
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interventie voorafgaat. Een uitgeputte Lucius dut in aan de rand van een meer - welke 

symbool staat voor de uit het water geboren Isis - en wordt in een visioen op de hoogte 

gebracht van zijn nakende verlossing. Omdat Colonna de Venusopenbaring erg 

plichtsgetrouw modelleert naar het Apuleiaanse Isismodel, is het heel opvallend dat dit 

belangrijke motief ontbreekt in de slotepisode. We vinden echter wel een gelijkaardig beeld 

van een dromende Poliphilus terug wanneer we de verhaallijn volledig omkeren. Niet aan het 

eind van zijn queeste, maar wel bij de aanvang ervan, valt een ontmoedigde Poliphilus in 

slaap. Niet toevallig is dit ‘in de schaduw van een welige eik’
315

, het symbool van 

Eleuterillida! Wanneer we deze intertekstuele hint consequent doordenken, zien we dat 

Colonna hier bevestigt dat niet de wellustige Venus, maar de moderatio-lievende Eleuterillida 

de ware verlosser is uit de Hypnerotomachia.  

 

Samen met deze verrassende bevinding, krijgt ook Poliphilus’ queeste een niet voor de hand 

liggende morele duiding. In tegenstelling tot wat de eroscomponent in de titel doet 

vermoeden, is Colonna’s meesterwerk een oproep tot gematigdheid en zelfbeheersing, waarbij 

ook de vrije wil een cruciale rol speelt. Voor Poliphilus was Eleuterillida’s afscheidsgeschenk 

echter een vergiftigd geschenk. Hij bleek niet in staat om de verantwoordelijkheid op zich te 

nemen die met deze keuzevrijheid gepaard ging en negeerde bovendien elke goedbedoelde 

raadgeving. Enkel belust op persoonlijk genot, sloeg de koppige minnaar de Polyandrion-

waarschuwing in de wind stortte zich vol overgave in Venus’ armen. Het verbaast dan ook 

niet dat Eleuterillida in de slotscène de wellustige Poliphilus streng afstraft voor de vele 

overtredingen die hij vrijwillig en ondanks de vele waarschuwingen tegen haar voorschriften 

heeft begaan. Zij zal hem zijn misstappen doen betalen met het bloed van zijn geliefde, 

wanneer ze als machtige Sol en Phoebus’ gelijke
316

 nog een laatste keer het strijdperk betreedt 

en zijn droomvrouw - die omwille van haar verleidelijke bekoorlijkheid aanzien wordt als 

medeaanstichtster van dit onvergefelijke hoogverraad - laat verdwijnen. Hier breekt de 

hexagone dan ook bruusk af. De Held is er immers niet in geslaagd om doorheen de 

verschillende épreuves een psychologisch groeiproces tot stand te brengen. Hij is daarentegen 

hardnekkig blijven vasthouden aan een redeloze en tegelijk mateloze genotzucht. Het Gemis 

blijft dan ook bestaan voor deze gefaalde Held; noch in het echte leven, noch in zijn droom 

slaagt hij er in om een duurzaam liefdesverbond aan te gaan met zijn geliefde Polia. Het boek 

eindigt dan ook niet met de triomfantelijke terugkeer van Poliphilus en Polia naar Diana’s 

maatschappij, maar met een gedesillusioneerde Poliphilus en Polia’s grafschrift.
317

 

                                                 
315

 Cialona, I., De droom van Poliphilus. Amsterdam 2006, pp. 19 
316

 Dit lichtmotief kunnen we opnieuw linken aan de verhaallijn van de Metamorphoses; ook daar speelt het licht een 

ambigue rol. Dit tweesnijdend zwaard toont zich een goede dienaar bij een gewilde revelatie (i.e. in de Isiscultus), 

maar een verrader wanneer het in de verkeerde handen valt (i.e. in het Psycheverhaal). 
317

 Het eerste grafschrift, in de oorspronkelijke versie, bevat een acrostichon met de letters FCI. Misschien is dit 

een hint naar het auteurschap? (Francesco Colonna Invenit of misschien wel Francesco Colonna Iam fecit, zoals 

professor Verbaal aanhaalde .)  



 

 56 

Besluit 
 

Gallais’ hexagone logique bleek om verschillende redenen een erg nuttig onderzoeks-

instrument bij de literaire analyse van Colonna’s meesterwerk. In de eerste plaats bood zijn 

methodologische kader de mogelijkheid tot een systematische en diepgaande analyse van de 

Hypnerotomachia Poliphili. Ook slaagde dit structuralistische denksysteem er in de meest 

betekenisvolle en ingrijpende breukmomenten uit de complexe verhaallijn te destilleren, 

waardoor er een overzichtelijke opdeling kon worden gemaakt van Poliphilus’ droomqueeste. 

Deze werkwijze stimuleerde bovendien de kritische zoektocht naar de betekeniskern van het 

boek. Er wordt immers van de onderzoeker verlangd om bij elke opsplitsing na te gaan hoe de 

verschillende posten zich precies tegenover elkaar verhouden en tegelijkertijd te analyseren 

welke de essentiële boodschap kan zijn die over de verschillende delen heen weerklinkt.  
 

Wanneer we nu, zoals de hexagone het vraagt, op zoek zijn gegaan naar het bindende element 

tussen de verschillende episodes, bleek dat de strijd tussen Venus en Eleuterillida als de 

gemene deler kon worden beschouwd. In elke post merkten we immers hoe de Liefde en de 

Rede doorheen mythologische, architectonische, allegorische en literaire verwijzingen een 

gigantenstrijd met elkaar aangingen, waarbij Poliphilus’ toewijding de inzet vormde. Dit 

betekent echter niet dat al het liefdesleed te verhalen is op de wedijverende, allegorische 

grootheden. Het hoofdpersonage was immers geen willoze, actieloze marionet in deze 

machia! Poliphilus was daarentegen begiftigd met een vrije wil, wat wil zeggen dat hijzelf 

volledig aansprakelijk was voor zijn daden en keuzes. Deze machia is dan ook geen fysieke 

krachtmeting, maar wel een psychologische strijd. Dit psychologische karakter vinden we 

bovendien heel duidelijk terug in de hexagonebeweging. Zo zien we immers dat aan geen 

enkele postovergang een fysieke proeve dient vooraf te gaan, maar dat de protagonist wel 

steeds een bewuste keuze moet maken tussen de Liefdesgodin en de Redekoningin.  
 

Nu bleef het natuurlijk de vraag wie van de rivaliserende godheden de goede keuze 

vertegenwoordigde en uitzicht kon bieden op verlossing. In tegenstelling tot wat de titel 

insinueert, hebben we moeten vaststellen hoe Eros uiteindelijk de verliezende partij was in 

deze allegorische strijd. Het boek sluit immers af met de pijnlijke nederlaag van de wellustige 

en redeloze Venusvereerder. Doorheen Poliphilus’ exemplum raadt Colonna de lezer dan ook 

aan om zich niet over te geven aan een ongebreidelde lustbeleving, maar de idealen van 

gematigdheid en zelfbeheersing na te volgen. Om te kunnen vatten hoezeer het hele boek van 

deze zedenleer is doordrongen, moet de lezer inzien dat Colonna’s werk geen lappendeken is 

van ongemotiveerde mythologische, architecturale en literaire verwijzingen. Integendeel, deze 

taalvirtuoos heeft al deze bouwstenen zorgvuldig uitgekozen in functie van de onderliggende 

Redeboodschap. Deze close reading van Poliphilus’ droomqueeste probeerde dan ook aan te 

tonen hoe al deze elementen op een ingenieuze manier in elkaar haken en elkaar 

ondersteunen. 
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Afbeeldingen 
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