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How many have died 

because you weren't enough? 

Because you couldn't be everywhere? 

I wanted to put you on, 

but you weren't mine, your only 

country that remnant of the fontanel I felt once 

while he slept 

before the bones closed over it. 

- Frances Richey, "The Warrior" (2008) 

 
1. Inleiding 

In De Clementia veroordeelt Seneca feritas, "beestachtigheid", als een van de gruwelijkste 

eigenschappen van de mens (De Clem. xxv-xxvi) (Franchet d'Esperey 172-4). Feritas is 

immers het punt waarop een mens zijn of haar summum van wreedaardigheid bereikt. Het 

is een rabies, een compleet verval in een beestachtigheid die aanleunt bij waanzin. Niet 

onbelangrijk is hierbij hoe deze mens bovendien geleid wordt door een uitzinnig verlangen, 

een primitieve drang naar bloederig geweld: ferina ista rabies est sanguine gaudere ac 

volneribus et abiecto homine in silvestre animal transire (De Clem. xxv). Seneca benadrukt dat 

sadisme dus een van de belangrijkste kenmerken is van feritas: gaudere. Het dier wordt 

gedreven door een zelfzuchtig verlangen om steeds alle basisbehoeften te verzadigen. Het 

kent geen grenzen, het breekt los uit alle hechtenis. Een dier is van nature overschrijdend 

omdat het geen rationele vermogens heeft, en enkel gedreven wordt door primaire driften 

waarover het zelf geen controle heeft. In de dierenwereld, waar de wet van de sterkste 

heerst, is dit nu eenmaal een manier van overleven. Als een mens zich dus verliest in een  

overdadige begeerte naar geweld en macht, kruipt hij of zij in de huid van een dier (in 

silvestre animal transire, De Clem xxv). Seneca zou dit onmenselijke aspect van de mens ook 

zelf uitgebreid behandelen in zijn tragedies. Zo beïnvloedde hij op zijn beurt Statius, die in 

de Thebais de ene na de andere held afbeeldt als een irrationeel, gewelddadig beest.  

In Statius' vertelstijl nemen dierenvergelijkingen een opvallende plaats in beslag. De 

beelden komen vaak op dwangmatige wijze terug, en inhoudelijk zijn ze repetitief. Ze 

echoën mekaar. We krijgen de indruk dat ze een soort refrein vormen waar Statius steeds 

naar terugkeert: ze zijn herkenbare punten in het epos die alles met alles in verband 

brengen. In een eerste deel zullen we bespreken hoe de dierenvergelijking werkt en uit 

welke componenten zij bestaat. De dierenvergelijking mag dan een topos zijn dat reeds bij 
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Homeros, en bij de Latijnse epische dichters zoals Vergilius en Ovidius in populair gebruik 

was, haar betekenis hoeft daarom nog niet cliché te zijn. Het tegenovergestelde is waar: de 

dierenvergelijking geeft vaak de persoonlijke stem van de auteur weer. Bovendien lijkt ze 

ook een sterke eenheid te verlenen aan de Thebais. Door haar associatieve kwaliteiten en 

door een beroep te doen op het geheugen, slagen de dierenvergelijkingen erin de 

verschillende passages met elkaar te verbinden.  

Vervolgens wordt de subversieve impact van een dierenvergelijking op de mannelijke 

personages besproken. Ten eerste kijken we daarbij naar het Romeinse sleutelconcept van 

mannelijkheid: virtus. In de Thebais wordt virtus consequent als een negatieve waarde 

voorgesteld. De kiem voor deze pessimistische lezing van een van de belangrijkste 

Romeinse waarden vond Statius al terug bij Vergilius. Het verval van virtus benadrukt het 

idee dat echte heldhaftigheid in de Thebais niet kan bestaan. Er zijn enkel de zogenaamde 

impotente helden (§3.2) en de beestachtige helden (§3.3). De besprekingen van deze twee 

groepen vertrekken steeds vanuit de cataloog (in boek 4). Tot die eerste groep behoren 

personages als Adrastus (§3.2.1), Amphiaraus (§3.2.2) en Parthenopaeus (§3.2.3). Ondanks 

het feit dat zij beschikken over positieve kwaliteiten, waardevolle inzichten of sympathieke 

karaktertrekken, worden zij op het slagveld toch herleid tot beesten in een 

dierenvergelijking. Zo markeert Statius de transitie in hun karakter: zij gaan over van 

vredige held tot beestachtige held. Ik noem ze hier "impotent" omdat zij niet bij machte zijn 

om de eindeloze spiraal van gruwelijk geweld in het epos te weerstaan. Bij een tweede 

groep van mannelijke helden in het epos worden Polynices en Eteocles (§3.3.1), Tydeus 

(§3.3.2) en Theseus (§3.3.3) besproken. Statius overlaadt hen met dierenvergelijkingen. Zij 

vormen een front dat gretig ten oorlog trekt. Polynices, Eteocles, Tydeus en Theseus 

hebben hun ira gemeenschappelijk, een element dat Statius benadrukt in de 

dierenvergelijkingen: deze geven vaak te kennen dat de helden zelfs nog lager gevallen zijn 

dan beesten. Bovendien zien we hier duidelijk hoe sterk de vergelijkingen zich met mekaar 

associëren. De verbanden die ze leggen resulteren in een soort doppelgänger-motief dat 

doorheen de hele Thebais blijft terugkeren.  

In het vierde hoofdstuk worden de voornaamste vrouwelijke personages van het epos 

onder de loep genomen. Net zoals het mannelijke luik virtus onderzocht, wordt in het 

vrouwelijke luik de voornaamste plicht van vrouwen in de klassieke Oudheid bestudeerd: 

moederschap (§4.1). We zullen echter zien dat vrouwen steeds een dubbelzinnige status 

hadden bij de klassieken. Statius speelt deze dubbelzinnige status voortdurend uit in het 

epos: enerzijds beeldt hij vrouwen af als slachtoffers, machteloze moeders die aan de zijlijn 
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staan en een front van pietas vormen, en anderzijds beeldt hij hen ook af als furieuze 

verschijningen met een aanleg tot ira die de mannen evenaart of zelfs overstijgt. Deze 

dubbelzinnige identiteit zorgt ervoor dat het geweld cyclisch wordt: hun moederlijke 

lamenta zullen vaak de volgende wraakactie inspireren. Vrouwelijke inbreuk in de tekst is 

dus gevaarlijk, en wordt door Statius gemarkeerd met een dierenvergelijking (vaak een 

moederlijk dier). De vergelijking geeft immers de overgang weer van de vrouwelijke 

liminaliteit tot de mannelijke heldensfeer: de vrouwen nemen virtus aan en breken los uit 

hun traditionele genderrol. In dit kader worden Hypsipyle, de Lemnische vrouwen, 

Eurydice (§4.2.1), Iocasta (§4.2.2), Atalanta (§4.2.3), en Argia en Antigone (§4.2.4) nader 

onderzocht.  

In een vijfde hoofdstuk worden het mannenluik en het vrouwenluik samengebracht 

om algemenere uitspraken te kunnen doen over het gebruik van de dierenvergelijking. Ten 

eerste onderzoeken we de eenheid van de Thebais (§5.1). Het epos is episodisch en kent 

lange uitwijdingen die op het eerste zicht niet relevant zijn voor het verhaal. Het is echter 

onmiskenbaar dat Statius een duidelijk, overkoepelend thema op het oog had: macht. Dit 

machtsconflict beperkt zich niet enkel tot Polynices en Eteocles, maar vindt ook plaats 

tussen de twee geslachten (§5.2). Conflictueuze relaties tussen mannen en vrouwen 

verlenen een ritme aan de Thebais. Passages van mannelijke strijd worden afgewisseld met 

passages van vrouwelijke lamenta. Statius laat personages als Hypsipyle, Iocasta, Atalanta 

en Argia af en toe letterlijk het woord overnemen. Deze overname van het vrouwelijke 

perspectief gaat in tegen de patriarchale, autoritaire stem van de verteller. Statius toont ons 

een machtsconflict op narratologisch vlak: het vrouwelijke discours kan het mannelijke 

discours ondermijnen of soms zelfs onderdrukken. Het epos geeft zo stilaan te kennen dat 

mannen en vrouwen dus ook heel wat gemeenschappelijk hebben. Ze vallen samen in een 

gelijkaardige machtslust. De dierenvergelijking geldt hierbij als convergentiepunt voor 

man en vrouw (§5.3). Statius vergelijkt beide geslachten met dieren omdat hij hun 

respectievelijke rollen in de klassieke wereld wil bevragen. Zowel man als vrouw verlangen 

naar een extreme transgressie. Ten eerste trachten mannen virtus te bereiken. Het kader 

van de immorele broederoorlog tussen Polynices en Eteocles zorgt er echter voor dat 

traditionele heldenmoed een onmogelijkheid geworden is. Het oorlogsgeweld van de 

mannen dient in geen enkele zin nog een nobel doel, waardoor hun virtus enkel nog te 

vergelijken valt met een onmenselijke bloeddorstigheid. Deze transitie in de mannelijke rol, 

van held naar beest, wordt weergegeven in de dierenvergelijking. Ten tweede proberen 

vrouwen, enerzijds als moeders en anderzijds als Furiën, de beperkingen van hun 
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genderrol te doorbreken. De dierenvergelijking signaleert hun overgang van de zijlijn tot 

het slagveld. Ze geeft de assertieve inbreuk van vrouwen in de tekst aan. Vrouwen 

veroorzaken een conflict waarop de Thebais kan voortdrijven. Zij verschillen dus niet zo 

veel van de bloeddorstige krijgers in het verhaal. Ook zij beschikken over de macht om 

geweld aan te wakkeren.   

Deze paragraaf vat het voorgaande samen alvorens over te gaan tot het onderzoek. Mijn 

thesis houdt in dat de talrijke beelden van dieren in hun primitieve wereld een parallelle, 

onderliggende verhaallijn creëren die een kritische reflectie vormen op de gebeurtenissen 

van het hoofdverhaal. De dierenvergelijkingen bevragen de sociale posities van mannen en 

vrouwen in de klassieke wereld: dient mannelijke virtus wel steeds een nobel doel, en is de 

functie van de vrouw enkel beperkt tot babymachine of kan zij emancipatie bereiken? Ze 

signaleren dus steeds de transgressie van een bepaald personage in zijn of haar genderrol. 

Dit soort verschuivingen geven de Thebais een labiel karakter. Het verhaal slingert hevig 

heen en weer door nu eens mannen en dan weer vrouwen een stem te geven. Een battle of 

the sexes loopt als parallel verhaal van macht en controle mee naast de mythe van de Zeven 

tegen Thebe. De dierenvergelijkingen geven aan dat een beestachtige chaos het epos heeft 

overgenomen, waarin alle menselijke relaties op losse schroeven staan. Familie, een 

belangrijk gegeven in dit epos, valt immers helemaal uit elkaar. Ten eerste wordt dit 

duidelijk uit de inhoud van het epos: de verhaalstof behandelt een strijd tussen twee broers. 

Maar ook de vereniging tussen man en vrouw, een noodzakelijkheid van het 

familiegegeven, is in dit epos een onmogelijkheid geworden. Dit benadrukt Statius 

bijvoorbeeld door een strijd tussen man en vrouw centraal in het epos te plaatsen: 

Hypsipyles verhaal van de Lemnische vrouwen. 
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2. De Dierenvergelijking 

Reeds bij Homeros hebben dieren een belangrijke functie in de verbeelding van de 

antieken. Zij spelen eveneens een belangrijke rol in de Romeinse literatuur die Statius 

voorafgaat, zoals de Aeneis, de Metamorphoses of Seneca’s tragedies. Maar hoewel de 

dierenvergelijking een welbekend topos is van het epische genre, maakt dat haar 

interpretatie nog niet a priori eenduidig of cliché. Het dier is in zijn symboliek vaak flexibel, 

multifunctioneel en complex (Hawtree 73-76 (2014)). Franchet d’Esperey benadrukt dat de 

vergelijking de dichter in staat stelt te ontsnappen aan zijn eigen verhaal en aan de grenzen 

die opgesteld zijn voor het specifieke genre waarin hij schrijft. Als er al een persoonlijke 

stem van de auteur te ontwaren valt in een epos, dan is dat vaak in de vergelijkingen. Zij 

kunnen een commentaar, een subjectieve toets, een aanvulling of een significante 

afwijking van de Vergiliaanse filter zijn (128). Dit staat in contrast tot wat Steele zegt over 

Statius’ vergelijkingen (incluis die van gelijktijdige epische auteurs zoals Lucanus, Silius 

Italicus en Valerius Flaccus): “When we bear in mind the length to which most of the 

similes were developed, we can see how much was given up to purely decorative purposes” 

(91). Indien we, zoals Steele, ook de dierenvergelijkingen benaderen als retorische franjes 

die niets bijdragen aan de kern van het verhaal, weigeren we de stem van Statius ook echt 

te horen. Volgens Hawtree kan dierensymboliek een sterke eenheid creëren: “The animal 

could give an overview of the whole epic; it could unite motifs and strengthen themes” (81). 

Statius’ vergelijkingen wijzen niet op een slaafse navolging van de Aeneis. Het is net 

andersom.  

Ten eerste is het belangrijk om de componenten van een traditionele vergelijking te 

bekijken. Een vergelijking plaatst op woordelijke wijze twee concepten naast elkaar en 

verbindt ze. Het eerste concept - dat onder discussie staat in de tekst - wordt vergeleken 

met een tweede concept dat gelijkaardige kenmerken bezit. Het gaat dus respectievelijk om 

een doeldomein (tenor) dat expliciete overeenkomsten heeft met een brondomein (vehikel). Het 

doel van een dergelijke stijlfiguur is voornamelijk om een visualisering bij de luisteraar of 

de lezer te stimuleren. De auteur probeert aan de hand van minutieuze details zo veel 

mogelijk zintuigen te prikkelen. Van de luisteraar of de lezer wordt dan een actieve 

deelname gevergd. Deze moet een beroep doen op zijn of haar achtergrondkennis om een 

idee te vormen van waar de gelijkenis tussen het doeldomein en het brondomein ligt. De lezer 

steunt op zijn of haar culturele achtergrondkennis, het geheugen en de verbeelding. Zo 

wordt een cluster van associaties opgeroepen die gepaard gaat met dit beeld. Het voordeel 
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van een dergelijk beeld - zoals de dierenvergelijking - is dus precies die visualisering: 

dankzij talrijke associaties opgeroepen in het vehikel wordt het gemakkelijker om de tenor, 

de inhoud van een eerste concept, voor de geest te halen. Het brondomein maakt het 

doeldomein tastbaar en herkenbaar (Minchin 25-32). Wanneer Tydeus vergeleken wordt met 

een leeuw die net een kudde Massylische schapen heeft afgeslacht, met de manen en de 

nek onder het bloed (Theb. 2.675-81), moet dat voornamelijk het afschrikwekkende, 

beestachtige en overdadige aspect van Tydeus' vechtlust weergeven. De epische auteur is 

dus zeer kieskeurig wanneer hij bepaalde aspecten van het dier belicht (Hawtree 76 (2010)). 

De vergelijking vormt een interpretatie van hetgeen er zich afspeelt in het verhaal. Ze is het 

punt waarop de auteur uit het verhaal stapt, om in één krachtig beeld een samenvattende 

blik op de hoofdplot te werpen (Ready 95).  

Net omdat beeldspraak een beroep doet op het geheugen, is het relevant dat de 

dierenvergelijkingen in de Thebais een onophoudelijke terugkeer kennen. De beelden 

roepen niet alleen associaties op vanuit de achtergrondkennis van de lezer, maar ze 

associëren zich ook met mekaar. Ze zijn als het ware echo's, die op regelmatige basis 

doorheen het epos terugkeren. Hierdoor lijken niet alleen de beelden, de brondomeinen, aan 

elkaar gelinkt, maar ook de doeldomeinen. De vergelijkingen scheppen verwantschappen 

tussen de verschillende personages. De beeldspraak van dieren vormt een netwerk; een 

raster waarbinnen onderlinge gelijkenissen op te merken zijn. In dit verband mag men niet 

vergeten dat de Thebais bestemd was voor mondelinge overdracht (Ready 96). De 

dierenvergelijking geldt als het refrein van Statius' lied: het is herkenbaar en repetitief. 

Enerzijds vormt ze een rustpunt, maar anderzijds is ze ook een cruciaal onderdeel van het 

thema en de vertelstrategie. Braund benadrukte een fascinatie voor de "excess of same-

ness" (270) die doorheen de Thebais werkt als voornaamste thema. "To show Theban 

attacking Theban is to show an attack upon the self, that is, civil warfare, which is a 

continual concern and fear articulated by writers of the early principate. This potential for 

self-destruction generated by the excess of "same-ness" persists […]" (270-1). In principe zijn 

de vergelijkingen instanties van "samenvallen". De manier waarop de dierenvergelijkingen 

met elkaar corresponderen in die mate dat hun doeldomeinen als het ware samenvallen, 

suggereert de onontkoombaarheid van verwantschap en in ruimere zin familie. De 

personages, hoe verschillend ze ook mogen zijn, worden tegen wil en dank toch via de 

dierenvergelijkingen met elkaar gelinkt tot een grote familie. De immorele oorlog van 

broer tegen broer wordt weerspiegeld in een parallelle aaneenschakeling van beelden 

waarin de primitieve aard van beesten overheerst. De dierenvergelijking, die keer op keer 
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een gevoel van déjà-vu oproept, benadrukt de onmogelijkheid om aan deze 

claustrofobische, incestueuze cyclus te ontsnappen. De vloek van Oedipus zindert na 

doorheen de twaalf boeken, en blijkt op het einde nog steeds onafwendbaar. Een echte 

verlossing komt er niet. 
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3. De Man 

In dit deel ligt de focus op enkele van de voornaamste mannelijke helden in de Thebais. 

Ten eerste wordt het mannelijke wortelconcept virtus besproken (§3.1). We zullen zien dat 

virtus, mede dankzij de invloed van Seneca en Lucanus, een negatieve evolutie had 

ondergaan wat haar betekenis betreft in de post-Augusteïsche literatuur. Binnen het kader 

van de broederstrijd lijkt echte heldhaftigheid in de Thebais onmogelijk geworden. Ten 

tweede zullen we een eerste groep mannelijke helden uit de Thebais nader bespreken: 

Adrastus, Amphiaraus en Parthenopaeus. Het zal blijken dat geen van deze helden uit het 

juiste hout is gesneden om de oorlog aan te gaan. Toch worden zij stuk voor stuk 

meegesleurd in de strijd, ook al stribbelen zij tegen of beschikken zij niet over de juiste 

kwalificaties. Aangezien ze tegen wil en dank verplicht zijn om deel uit te maken van dit 

verhaal, heb ik ze hieronder de impotente helden genoemd (§3.2). We zullen zien dat Statius 

consequent dierensymboliek toepast op deze personages wanneer ze toch actief het 

slagveld opgaan. De dierenvergelijkingen markeren hun negatieve evolutie in het verhaal, 

en hun aanname van virtus in een roemloze oorlog. Ten slotte volgt de bespreking van de 

minder sympathieke helden: Polynices, Eteocles, Tydeus en Theseus. Ik heb ze hier de 

beestachtige helden genoemd (§3.3). Voor hen was er reeds van in het begin geen hoop: 

Statius overlaadt hen met dierenvergelijkingen om overtuigend hun gecorrumpeerde virtus 

aan te tonen.  

3.1. Virtus  

De woorden waarmee de Thebais aanvangt - fraternas acies (1.1) - staan meteen onder een 

thematische en intertekstuele hoogspanning wanneer we het concept van virtus en 

mannelijke heldhaftigheid willen bespreken. Ten eerste ballen de woorden meteen de 

grimmige inhoud van het gedicht samen: dit is een epos over de welbekende broederstrijd 

tussen Eteocles en Polynices; een epos waarin de meest heilige familiebanden verbroken 

worden. De aanhef van het gedicht geeft dus een pessimistische teneur aan op vlak van 

moraliteit: ethische grenzen worden overschreden in beestachtig oorlogsgeweld. Fraternas, 

een woord dat inhoudelijk familie, liefde en eenheid impliceert, wordt morfologisch 

verwrongen naar de inhoud van acies, dat in rechtstreekse tegenstelling staat met fraternas 

door haar associaties met vijandigheid en tweevoud. De Thebais vat dus aan met een soort 

oxymoron. We voelen haar bijtende ondertoon al van in het begin. Die wrange bijklank 

wordt bijgevolg nog snerpender als we bedenken dat deze beginwoorden de Thebais in een 

welbekende traditie plaatsen: fraternas wijst op "mannelijk", en acies wijst op "oorlog". De 
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fraternas acies impliceren dus een "mannelijke oorlog", wat een thematisch raakvlak biedt 

met vrijwel alle epen in de klassieke geschiedenis, waaronder illustere voorgangers als de 

Ilias en de Aeneis (arma virumque, Aen. 1.1). De Thebais wil zichzelf profileren als een van de 

vele heldenverhalen die voortgedreven worden door mannelijk conflict. Maar de 

herinnering aan de Aeneis, waarin heldhaftigheid en plichtsbewustzijn hoog in het vaandel 

gedragen worden, verleent de aanvang van de Thebais vooral een sinistere ondertoon. Dit is 

een epos dat bij voorbaat gedoemd is te falen in het bezingen van waarachtige virtus. De 

geladen, disharmonieuze woordgroep fraternas acies geeft inherent alles aan wat de Thebais 

misschien wel wil, maar nooit kan worden: de Aeneis. 

Statius is niet de eerste die een dergelijke kritiek op het Vergiliaanse epos formuleert. 

Lucanus ging hem daar reeds in voor in zijn Bellum Civile of Pharsalia. Beide auteurs 

moeten in de Aeneis reeds een pessimistische inslag op mannelijkheid en heldhaftigheid 

gelezen hebben. Precies om die reden is het van essentieel belang om te kijken hoe Statius 

virtus behandelt in zijn epos. Virtus is namelijk het woord bij uitstek dat de voornaamste 

kwaliteiten van de Romeinse epische held omvat. Etymologisch gezien houdt virtus 

verband met vir, het Latijnse woord voor "man". Het is een typisch Romeinse deugd, die 

geen eenduidige precedent kent in het Grieks. Het Grieks heeft ἀνδρεία, maar dit concept 

kan de complexe, meervoudige lading van virtus niet volledig dekken. Virtus betekent 

inderdaad zoals ἀνδρεία "moed", "mannelijkheid" en "strijdvaardigheid", maar duidt echter 

ook de ethische uitmuntendheid van een burger in verhouding tot zijn gemeenschap 

(Pollmann 356-8). Het is de positieve deugd waarop de Romeinse orde gebouwd is. De 

Aeneis doet dan ook geen twijfel bestaan over het feit dat virtus de fundamenten van de Urbs 

Aeterna gelegd heeft. Aeneas’ strijd tegen de Rutuliërs zal leiden tot het stichten van een 

stad in Latium, Ascanius zal heersen over Alba Longa, en uiteindelijk zal een broederstrijd 

tussen Romulus en Remus leiden tot de definitieve oprichting van de Romeinse stad en het 

Romeinse volk (Aen. 1.263-76) (Keith 8-13, 23 (2000)).  

Dat het uitgerekend een broederstrijd is die aan de basis ligt van de stichting van Rome, 

zorgt ervoor dat de Thebais reeds in haar eerste woorden deze mannelijke 

ontstaansgeschiedenis op de korrel lijkt te nemen (Braund 267). Een strijd tussen broers 

wordt doorheen het epos als verachtelijk weergegeven, en nochtans is dat precies hetgeen 

dat Rome gemaakt heeft tot de stad die zij nu is. Bovendien hoeven we zelfs niet zo ver 

terug te gaan in de Romeinse geschiedenis om een mogelijke inspiratie te vinden voor 

Statius' keuze van mythologisch onderwerp: de slechte verhouding tussen broers / keizers 

Titus en Domitianus kan ertoe bijgedragen hebben dat de auteur in de broederstrijd tussen 
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Polynices en Eteocles een actuele relevantie zag (Franchet d'Espèrey 20). Dergelijke 

historisch-politieke lezingen zijn echter steeds beperkend. Statius koos immers niet, in 

tegenstelling tot zijn voorganger Lucanus, om een historisch onderwerp te mythologiseren. 

Hij heeft uitgerekend een verhaal gekozen dat geen rechtstreekse Romeinse connecties 

vertoont. Vessey stelt dat we hieruit kunnen afleiden dat Statius' drijfveer tot het schrijven 

van de Thebais ruimer was dan enkel politieke verontwaardiging. Zijn voornaamste 

belangstelling ging uit naar een universeler thema, namelijk psychologie: "he deals with 

universals that can be illuminated as well by the retelling of an ancient Greek myth as by 

the writing of contemporary history. […] The Thebaid is stripped of national and patriotic 

appeal; its world is purely imaginative, a mythic construct that lives in and of itself" (57 

(1973)). Statius mikte dus op een eeuwige relevantie. De reden waarom het verhaal van de 

Thebais kan gelezen worden als een kritisch vraagteken bij de mannelijke 

ontstaansgeschiedenis van Rome of bij de contemporaine gebeurtenissen in het 1e eeuwse 

politieke klimaat, is vooral omdat het op een universeler niveau een pessimistische 

weergave biedt van mannelijk machtsvertoon. Virtus geldt als de achterliggende - en 

bovendien typisch Romeinse - waarde die Statius hierbij aan de kaak stelt. In de post-

Augusteïsche literatuur, die zich kenmerkt door haar inventieve en kritische omgang met 

de Vergiliaanse intertekst, zien we steeds vaker een gevaarlijke en destructieve versie van 

virtus opduiken. Het Romeinse wortelconcept van mannelijkheid, dapperheid en 

burgermoraal begint aan gezichtsverlies te lijden (Pollmann 359).  

De negatieve associaties van virtus gaan echter al zo ver terug als de Romeinse 

literatuurgeschiedenis reikt. In geen geval zijn Seneca, Lucanus en Statius de eerste auteurs 

die wijzen op de dubbele lading van dit complexe concept. Zij zijn echter wel de eersten die 

deze pessimistische kijk op virtus - en dus in bredere zin op mannelijkheid, dapperheid en 

burgermoraal - zullen doen primeren in het opzet van hun teksten (Pollmann 358). De kiem 

van dit ambivalente virtus dat langzaamaan gecorrumpeerd wordt tot een irrationele, 

bloeddorstige oorlogskracht kan reeds in de Aeneis teruggevonden worden. In het begin 

van het twaalfde boek van de Aeneis wordt Turnus vergeleken met een leeuw (Aen. 12.4-9). 

De leeuw geniet duidelijk van de strijd (gaudet), een sadistisch element dat we ook 

terugzien bij Polynices (2.328), Capaneus (7.673), Amphiaraus (7.704), Tydeus (8.474-5), 

Parthenopaeus (9.743) en Eteocles (11.250). In de Aeneis laat Turnus zich meeloodsen door 

een feroci | virtute (12.19-20). Ook later in het twaalfde boek van de Aeneis vormt virtus (12.714) 

de aanleiding tot een dierenvergelijking: Aeneas en Turnus worden in hun tweegevecht 

vergeleken met stieren (12.715-23). Zijn virtus (12.913) zal hem tot op het allerlaatste moment 
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niet kunnen redden van Aeneas' haat (Pollmann 359). Het is aannemelijk dat dergelijke 

passages Statius hebben beïnvloed wanneer hij de Thebais schreef. De notie dat virtus 

beestachtig (feroci, 12.19) kan zijn zoals bij Turnus en alle rationaliteit kan doen wegzinken 

tot er van de held enkel een wild dier overblijft (een leeuw of een stier, in het geval van 

Turnus), is met overtuiging in het epos geïntegreerd. De talrijke dierenvergelijkingen in de 

Thebais moeten de morele teneur van het werk weergeven: de onmogelijkheid van κλέα 

ἀνδρῶν in een bloeddorstige broederoorlog. "It is in fact in Turnus that we see the seeds of a 

devaluation of virtus that will sprout sinister flowers in Lucan and bear its bitter fruit in 

Statius" (Fantham (1995)).  

De verschuiving in connotatie van het concept virtus vindt ook haar weerslag in Statius' 

allegorieën: “Even the goddess Virtus (‘Virtue’) reveals a propensity towards violence and 

destruction. In fact she functions in the Thebaid as a goddess of martial inspiration rather 

than of virtue” (Dominik 52). Wanneer Bacchus terugkeert uit het verwoeste Haemus in 

boek 4, beschrijft Statius diens metgezellen. Naast Ira, Furor, Metus en Ardor, vier negatieve 

waarden die geassocieerd worden met waanzin, komt ook Virtus mee. De intrede van de 

deugd is een erg dubbelzinnige: Statius plaatst haar in slecht gezelschap. Hiermee lijkt hij 

te impliceren dat Virtus een gevaarlijke, overschrijdende passie geworden is, vergelijkbaar 

met Ira en Furor (Theb. 4.661-3). Het is een vorm van waanzin, arrogantie, onbezonnenheid, 

grootheidswaanzin of bloeddorstigheid. In boek 7, wanneer Mercurius het huis van Mars in 

Thracië bezoekt, krijgt Virtus een plaatsje tussen de angstaanjagende allegorieën van 

Impetus, Nefas, Ira, Metus, Insidiae, Discordia, Minis, Furor en Mors  (Theb. 7.47-53) (Masterson 

293). Het is opvallend dat Statius het woord hier echter in een oxymoron plaatst met 

tristissima (Theb. 7.51). In het middelpunt (stat medio, 7.52) van oorlog (het huis van Mars in 

deze passage) weet de ware deugd van Virtus zich omsingeld door negatieve passies waar 

het machteloos tegenover staat.  

Ook later in het werk lijkt Virtus maar zelden echt heroïsch. Zo roept Thiodamas Virtus 

aan alvorens slapende Thebanen te vermoorden rond het Argivische kamp (10.193), een vrij 

laffe zet die uitloopt op een bloedbad (Franchet d'Esperey 179). Thiodamas wordt tijdens de 

slachting vergeleken met een oververzadigde tijgeres (10.288-95), wiens kaakspieren moe 

geworden zijn door het doden van jonge stieren (in strage iuvencum, 10.198). Het is moeilijk 

te zeggen wat precies de virtus inhoudt van zijn daad. Later, in hetzelfde boek, daalt de 

godin Virtus af om Menoeceus te inspireren tot zelfopoffering (10.633ff.). Zij doet dit door 

zich te vermommen als Manto. Statius beschrijft Virtus als een ontzagwekkende 

verschijning (horrorque vigorque, 10.641; aspera […] ora, 10.645-6) (Dominik 52-3). De 
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zelfopoffering waarmee Virtus Menoeceus inspireert wordt volgens Fantham echter teniet 

gedaan omdat Statius zo veel aandacht besteedt aan het verdriet van Menoeceus' moeder 

(230 (1999)). Ook zij wordt net zoals Thiodamas vergeleken met een tijgeres nadat Virtus 

toegeslagen heeft. Zij neemt hierbij de gehardheid van Virtus over (aspera tigris, 10.820; cfr. 

aspera […] ora, 10.645-6). De zelfopoffering van Menoeceus verandert in wezen niets aan de 

broederstrijd. Het zorgt er enkel voor dat er een moeder aan het wrokken gaat, en zoals we 

later in deze paper zullen zien duidt dat op een gevaarlijke overgang. Wat virtus dus 

eigenlijk echt lijkt te triggeren in de personages is een beestachtige bloeddorstigheid die 

meer oorlog veroorzaakt. Slechts zelden inspireert de deugd tot ware heldhaftigheid.  

De Thebais heeft geen eenduidige held, een gegeven dat al dikwijls problematisch werd 

bevonden. Een heldhaftige protagonist vormt immers vaak de belichaming van enkele 

belangrijke, mannelijke waarden. Hij is een soort moreel kompas dat een scheidingslijn 

kan weergeven tussen goed en kwaad. Maar de Thebais heeft een dergelijke pius Aeneas niet 

in petto. De hoofdpersonages van de Thebais zijn zelden sympathiek (Anderson 140). 

Alweer vertoont de Thebais hier een overeenkomst met Lucanus' Bellum Civile, waarin ook 

geen eenduidige held te bespeuren viel. Deze epen verbinden hun onderlinge episoden 

niet aan de hand van een personage, maar aan de hand van een thema (Vessey 57 (1973)). In 

de Thebais is dat een allesoverschrijdend verlangen naar macht en controle. En dit vormt 

geen mooi plaatje. In een immoreel gehengel naar macht, waarin een heel arsenaal aan 

personages verglijdt in de rol van een woest dier, gewetenloos maar efficiënt, wordt de 

waarde van virtus constant gerelativeerd. De Thebais kreunt onder de paradox dat het een 

strijd bezingt die niet de moeite waard is om bezongen te worden. Het is een epos dat nooit 

een epos zou mogen zijn. Het ontbreken van een sympathieke held die de begaanbare 

route voor ons uitstippelt, zorgt ervoor dat een lezer eveneens op ethisch vlak het spoor 

bijster is. 

3.2. De Impotente Helden 

Drie helden van het Argivische leger kunnen toch op enige sympathie rekenen. Ten 

eerste is er Adrastus, koning van Argos. Hoewel hij akkoord gaat met Polynices om de 

oorlog tegen Thebe aan te gaan, is hij bovenal een vreedzaam personage. We zullen echter 

zien dat Adrastus' geloof in een nobele, heroïsche wereld misplaatst is in dit epos, en dat 

Statius hem vooral weergeeft als een machteloze, naïeve oude man. Ten tweede is er de 

ziener Amphiaraus. Zijn kennis van de toekomst zorgt ervoor dat hij zich volledig kant 

tegen de naderende oorlog. Ondanks zijn redelijkheid, zorgt zijn vrouw Eriphyle er toch 
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voor dat hij toegeeft onder druk van de Argiviërs. Eriphyle werd op haar beurt door Argia 

omgekocht met de halsketting van Harmonia. Tenslotte is er de jonge Parthenopaeus, zoon 

van Atalanta, die halsoverkop de Thebaanse oorlog ingaat. Zijn onstuimigheid wordt hem 

fataal, tot groot verdriet van zijn moeder. We zullen zien dat ook deze sympathiekere 

personages echter een transitie doormaken, die Statius markeert met dierensymboliek.   

De bespreking van de impotente helden vertrekt steeds vanuit de cataloog. Wanneer 

Statius deze aanvangt in boek 4, roept hij de hulp in van Calliope, de muze van het epos, 

om de mannen te introduceren (pande viros, 4.34). Statius stelt dus in eerste instantie een 

hoopvol en ambitieus kader op waarbinnen we kennis moeten maken met de grote helden 

(viros) van het verhaal aan de hand van een welbekend topos. Maar de daaropvolgende 

beschrijvingen, die scherp en eerlijk zijn, maken de cataloog soms bijzonder wrang en 

ironisch. Op die manier lijkt Statius ietwat op de sacerdos die in het begin van boek 4 weet 

heeft van alle slechte voortekenen, maar toch hoop veinst (simulat sperare, 4.15). Er is 

enerzijds hoop omdat het epische topos een associatie maakt met virtus en ware 

heldhaftigheid, maar Statius’ beschrijvingen ondermijnen dit kader en staan bol van de 

slechte voortekenen.  

3.2.1. Adrastus  

De epische traditie om heldendom te etaleren in een glansrijke cataloog wordt meteen 

teniet gedaan. Adrastus, die als koning vooropgaat, wordt omschreven als een rex tristis et 

aeger (4.38). Hij gaat gebukt onder zware zorgen (pondere curarum, 4.39) en onder ouderdom 

(propiorque abeuntibus annis, 4.39). De stierenvergelijking die de beschrijving van Adrastus 

afsluit (4.69-73), neemt dit element van zwakte over: de stier heeft een zwakke nek (laxa 

cervice) en kwetsbare schouders (inanibus armis, 4.70). Toch maakt hij nog steeds deel uit 

van een wereld van rivaliteit: er zijn nog steeds kapers op de kust die wel uit zijn op zijn 

grondgebied, maar hem niet durven uitdagen (4.71-2). In de dierenvergelijking creërt 

Statius dus een alternatieve wereld waarin stieren, zoals Polynices en Eteocles (zie 2.323-32 

en 11.249-56), elkaar bevechten om een grondgebied. Maar Adrastus, de oude, zwakke stier, 

hoort hier eigenlijk niet in thuis. Calliope moest de viros bezingen, maar in de eerste plaats 

van de cataloog wordt een zieke, oude koning opgevoerd die Polynices blijkbaar toch met 

enige tegenzin (vix sponte, 4.40) vervoegt in de strijd tegen zijn broer (Sinha 3). Hoewel het 

dus niet met overtuiging is dat Adrastus beslist om deel uit te maken van deze oorlog, 

vormt het voor Statius wel de perfecte aanleiding om hem een stierenvergelijking toe te 

kennen die hem meteen in een netwerk plaatst van andere dominante stieren zoals 
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Polynices, Eteocles en Tydeus (zie §3.3.1 en §3.3.2). Adrastus' overgave tot oorlog is een 

kantelpunt. Dit personage van vreedzaamheid wordt in een situatie van conflict geplaatst. 

Dat Adrastus een oude, gematigde man is die geassocieerd wordt met de deugd pietas, 

wordt meteen van bij zijn eerste verschijning in het epos duidelijk gemaakt. In 1.390-1 

wordt hij voor het eerst omschreven als volgt: Rex ibi tranquille […] populos Adrastus habebat. 

Argos verkeert dus in staat van vrede, totdat ’s nachts Polynices en Tydeus aan de voordeur 

heibel maken en de oude koning wakker schrikt (1.431-4). Polynices’ onvermogen om zowel 

een heerschappij als een slaapstekje bij de deur te delen resulteert erin dat mitis Adrastus’ 

(1.467) rustige leven tot een einde komt. Maar Adrastus weet de vechtersbazen te verzoenen 

in die mate dat ze zelfs ware bloedbroeders worden (1.468-481). Hij geldt dus als een 

bemiddelende figuur. Maar ondanks al zijn goede kwaliteiten is hij echter ook een falende, 

naïeve held die de wereld van het epos niet begrepen heeft (Ganiban 22-23).  

Adrastus merkt dat de furor en de ira (1.438, 445) van Polynices en Tydeus vreemd zijn 

aan zijn land (1.439-40). De vreedzame samenleving van Argos wordt in de tranquilla silentia 

noctis (1.441) verstoord door deze abrupte, uitheemse krachten. Het is aannemelijk dat hij ze 

verkeerd interpreteert, of dat hij hun impact enorm onderschat. Zijn conclusie dat twee 

vreemdelingen, die een gevecht op leven en dood aangaan om een futiliteit als een goede 

slaapplaats, van een groot geslacht moeten afstammen (generisque superbi, 1.445) is van 

bedenkelijk allooi. Met andere woorden: Adrastus verwart virtus met brutaliteit. Bovendien 

zal zijn inschatting fout blijken. Polynices stamt helemaal niet af van een groot geslacht. 

Schaamte bekruipt hem wanneer hij gevraagd wordt naar zijn afkomst (1.673). Wanneer hij 

uiteindelijk de namen van Cadmus en Iocasta over de lippen krijgt, schrikt Adrastus (tum 

motus, 1.681) (Bernstein 364). Wat volgt lijkt een stuntelige poging om het belang van 

afkomst weg te wuiven. Adrastus past inschikkelijk zijn waarden aan en benadrukt dat 

oude familiefouten geen vlekken nalaten op het nageslacht. Maar alweer heeft hij het 

grondig fout, want de Thebais vat aan met de verwensingen van een boosaardige voorouder: 

Oedipus. Alles in het epos wijst erop dat afkomst onontkoombaar is (Ganiban 23). 

Bovendien wijst Adrastus’ eigen interesse in traditie en verhalen erop dat hij afkomst wel 

degelijk belangrijker vindt dan hij laat blijken, gezien hij zijn gasten over de mythe van 

Linus en Coroebus vertelt (1.557-672) en later bij Hypsipyle aandringt om haar verhaal te 

vertellen (5.42).  

Het is overigens belangrijk in de karakterisering van Adrastus dat hij in het vertellen 

van de mythe van Linus en Coroebus geen beter inzicht in de eigen realiteit bereikt. Het 



	   19 

diepe respect dat hij betoont aan Apollo is eigenlijk misplaatst, omdat deze god zich van 

een uiterst boosaardige kant heeft getoond (Ganiban 22). Ten eerste verkracht hij Crotopus’ 

dochter Psamathe bij de stroom van Nemea (1.575). Psamathe, die vreest dat haar strenge 

vader een dergelijke transgressie nooit zal vergeven, verstopt haar zoon Linus bij herders. 

Daar wordt hij echter verslonden door wilde honden. Psamathes verdriet is zo groot dat ze 

haar schaamte en angst vergeet, en ze biecht op aan Crotopus dat ze een kind van een god 

ter wereld gebracht heeft. Crotopus is meedogenloos, en Psamathe wordt gedood. Hiervoor 

neemt Apollo wraak door een monsterlijke slang te creëren, die zuigelingen van hun 

moeders borst wegsleurt en verorbert (1.601-4). Coroebus doodt deze slang (Poene) (1.613ff.), 

en alweer is Apollo verbolgen (saevior […] Delius insurgit, 1.627-8). Hij stuurt tot overmaat 

van ramp de pest over Argos, en weigert vrede te sluiten totdat de moordenaars van zijn 

slangenmonster zich opofferen (1.630, 636-7). Coroebus, die bereid is te sterven voor het 

vaderland, stelt zich ten slotte nog openlijk vragen bij de wreedaardigheid van Apollo (1.643) 

voor hij zich resoluut opoffert. Adrastus doet dat niet. Hij bekritiseert Apollo’s 

onverbiddelijkheid niet. Hoewel hij de mythe goed kent, begrijpt hij haar pessimistische 

implicaties niet. Vessey geeft overigens aan dat er een parallel bestaat tussen Adrastus en 

Crotopus: “Disaster befalls the kingdom of Crotopus through his daughter’s coupling with 

Apollo: disaster comes to the kingdom of Adrastus through the marriage of his daughters, 

predicted by an oracle of Apollo” (323 (1970)). Polynices en Tydeus’ komst naar Argos 

voorspelt eveneens rampspoed in de vorm van dierlijkheid. Crotopus' rijk wordt door een 

slang belaagd, en dat van Adrastus door de komst van respectievelijk een leeuw en een 

zwijn. Een beeldspraak van dieren wijst in de Thebais steeds op nakend gevaar. De 

aankomst van Polynices en Tydeus is Adrastus' introductie tot hun beestachtige universum 

waarvan hij tot dan toe nog geen deel uitmaakte. Het gaat zelfs verder: hij zorgt ervoor dat 

Polynices en Tydeus familie worden. Hij smeedt een directe verwantschap met hen door 

zijn dochters aan hen uit te huwelijken.   

Hoewel Adrastus dus geldt als een figuur van verzoening, pietas en redelijkheid, komt 

hij in boek 11 tot het inzicht dat zijn perceptie van de wereld niet strookt met die van het 

epos. Adrastus smeekt Polynices en Eteocles om hun tweestrijd te beëindigen. Hij is zelfs 

bereid om af te zien van zijn eigen koningschap om Polynices tevreden te stellen (11.433-5). 

Maar zijn verba […] suadentia (11.435) hebben hun impact verloren in een wreedaardige 

wereld waar broers elkaar bevechten tot de dood. In tegenstelling tot boek 1, waarin hij 

Polynices en Tydeus nog kon reconciliëren met zijn charme, is het epos in boek 11 ontaard 

in een immorele hel. Adrastus’ pietas staat machteloos tegenover deze gecorrumpeerde 
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vorm van virtus die het epos langzaamaan overgenomen heeft. Adrastus vlucht: Fugit omnia 

linquens (11.441), en enkele verzen later verjaagt Tisiphone de allegorische figuur Pietas van 

het slagveld (11.456ff.). 

3.2.2. Amphiaraus 

Amphiaraus maakt iets later zijn opwachting in de cataloog (4.187). Hij neemt net zoals 

Adrastus niet helemaal vrijwillig deel aan deze oorlog, maar heeft zich laten overreden 

door zijn echtgenote Eriphyle. Zij is op haar beurt omgekocht met de halsketting van 

Harmonia. Amphiaraus kent als ziener de onmogelijkheid van virtus in deze strijd (Sinha 3). 

In boek 3 wordt hij afgebeeld als een angstige man die in fundamentele crisis verkeert met 

zijn eigen gave. De immorele en onleefbare drang die de mens heeft om de toekomst te 

kennen doet hem walgen en leidt ertoe dat hij zichzelf van de buitenwereld afsluit en 

voorspellingen weigert te maken (3.547ff.). Maar wanneer de oorlogslust woedt in de 

buitenwereld, wordt Amphiaraus door de brutale Capaneus en een opgehitste massa 

gedwongen om buiten te komen (3.598ff.). Zijn redelijke betoog kan niet inspelen op de 

waanzinnige massa (3.620ff.), en Capaneus krijgt het laatste woord (3.650ff.). Amphiaraus 

wordt letterlijk het zwijgen opgelegd (presso […] semel ore, 3.647), en Capaneus profileert 

zichzelf als nieuwe ziener, als profeet van de oorlog (illic augur ego, 3.668). Het is relevant dat 

Capaneus hierbij vergeleken wordt met een centaur (3.604-5), die virtus als zijn god 

aanroept (3.615). Op gelijkaardige wijze als Polynices en Tydeus bij Adrastus, is Capaneus' 

aankomst voor de poort van Amphiaraus een belangrijk scharniermoment in het epos dat 

aangeduid wordt met dierensymboliek.  

Amphiaraus’ recapitulatie ten opzichte van oorlog blijft niet zonder gevolgen. Statius 

laat zich in boek 7 verwonderd uit over diens plotse metamorfose naar een bloeddorstige 

oorlogsheld (7.705ff.). Hoewel Amphiaraus als ziener weet dat zijn dood onvermijdelijk zal 

volgen, weet uitgerekend Virtus (7.702), de godheid van Capaneus (3.615), hem hiervan af te 

leiden. Hij geniet met volle teugen van zijn hervonden vechtlust (fruitur, 7.704), net zoals 

Capaneus dat enkele verzen eerder deed in een leeuwenvergelijking (gaudens, 7.673) en 

richt in een van de meest grafische scenes van de Thebais een waar bloedbad aan (7.760ff.). 

Opmerkelijk is dat de as van zijn strijdwagen als impius wordt beschreven (7.763). Dit staat 

in schril contrast tot de andere instanties in het epos waar Amphiaraus door Statius 

omschreven wordt als pius (5.731, 6.374 en 6.378). Dat de augur zich bekeerd heeft tot 

Capaneus' virtus, dat geassocieerd wordt met beestachtigheid, wordt hier kritisch benaderd. 

Statius lijkt zich te beklagen over de noodlottige, pessimistische wending die het gedicht 
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neemt van pius naar impius (Masterson 293-4). Amphiaraus' overgave tot oorlog brengt hem 

in dezelfde wereld als Capaneus, een overmoedige held, die uiteindelijk zal sneuvelen 

omdat hij het waagt de oppergod zelf uit te dagen.  

3.2.3. Parthenopaeus 

Parthenopaeus’ verschijning is onlosmakelijk verbonden met zijn jeugdige 

onervarenheid (rudis armorum, 4.247). Hij is te jong en te mooi voor deze oorlog, en is 

vrijwel nog steeds afhankelijk van moederlijke bescherming. Op zijn schild staat het 

welbekende tafereel van zijn moeder Atalanta die het Calydonische everzwijn doodt (4.267) 

(Sinha 3). Dat plaatst hem meteen uitdrukkelijk in contrast tot Capaneus, wiens 

wapenuitrusting horrendum is, en non matris (4.175). Parthenopaeus wordt als het ware 

geïdentificeerd via zijn moeder. Deze heeft echter geen weet van Parthenopaeus’ deelname 

in de oorlog (ignara matre, 4.246). Wanneer zij het te weten komt tijdens haar jachttochten 

bij de Lycaeus (4.250), laat ze meteen alles vallen en haast zich naar de processie. Zij vraagt 

naar zijn improba virtus (4.319). Haar zoon is nog lang niet klaar om de oorlog in te gaan, en 

dat wordt ook duidelijk vanuit Statius’ beschrijving: Parthenopaeus ziet lijkbleek in de 

confrontatie met deze gruwelijke mannenwereld (ad humum pallens, 4.318). Atalanta wijst 

hem op de nieuwe beproevingen (magnis conatibus, 4.328) waartegen zij hem niet langer zal 

kunnen beschermen.  

Op een gelijkaardige manier als Amphiaraus verschijnt er echter een heel andere 

Parthenopaeus op het slagveld, die geniet van zijn slachtpartijen (iuvat, 9.694). 

Parthenopaeus' overgang van moederskindje naar volbloed strijder wordt weergegeven in 

een leeuwenvergelijking (9.739-43). Daarin krijgt een welp manen en klauwen (9.741), 

weigert nog langer gevoed te worden door zijn mater Gaetula (9.742), en bevrijdt hij zichzelf 

van haar bescherming (liber, 9.743) terwijl hij zich in de velden verheugt (amat, 9.743). De 

weigering en uitbanning van de moederfiguur bewerkstelligt echter Parthenopaeus' 

ondergang. Zijn heldhaftigheid blijkt overhaast, ontoereikend en volstrekt zinloos in een 

immorele oorlog. Diana beklaagt in boek 9 zijn cruda festinaque virtus (9.716) op het slagveld, 

en Statius zal Parthenopaeus eveneens veroordelen als een puer improbe (9.746) op het 

moment dat die slechts enkele verzen van zijn dood verwijderd is. Beide verwijten roepen 

meteen Atalanta’s improba virtus (4.319) in de cataloog op. Wanneer haar zoon komt te 

sterven, wijdt die zijn laatste woorden aan haar, en geeft hij zijn schuld toe: “Merui, genetrix 

[…]” (9.891). De leeuwenvergelijking signaleert Parthenopaeus' transitie vanuit de 
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beschermende, moederlijke omhelzing naar de kringen van beestachtige krijgers als 

Capaneus (6.787-8, 7.670-4), Tydeus (2.675-81, 8.593-6) en Polynices (7.529-32).  

3.2.4. Conclusie: Adrastus, Amphiaraus en Parthenopaeus 

Hoewel bovenstaande helden alledrie redenen hebben om niet tot oorlog over te gaan, 

en als dusdanig reeds gedoemd zijn om te falen op het slagveld, kunnen uitheemse krachten 

hen toch overtuigen. Dit zijn de krijgers Polynices, Tydeus en Capaneus. Zij trekken 

Adrastus, Amphiaraus en Parthenopaeus met geweld weg uit hun veilige kringen. Net op 

het punt dat Amphiaraus en Parthenopaeus toegeven aan de oorlogslust, de huiselijke 

drempel oversteken en ook effectief genieten van het geweld, incarneren zij de kern van 

eerder genoemde krijgers en hun virtus, en vergelijkt Statius hen met dieren. Deze 

dierensymboliek plaatst hen meteen in een netwerk dat andere passages van het epos voor 

de geest roept. De vergelijking markeert dus ten eerste een fundamentele transitie in het 

karakter van het personage, maar ten tweede ook een sleutelmoment in het verhaal dat 

Statius wil vertellen. Dat verhaal is bovenal tragisch, want zelfs de meest redelijke helden 

in het verhaal kunnen niet ontsnappen aan de cyclus van wraak, en worden middels de 

dierenvergelijking in diezelfde aaneenschakeling van primitief geweld geplaatst. Ze 

worden geïdentificeerd via een beeld dat meteen ook andere personages voor de geest 

haalt. Dit doppelgänger-effect zal ook bij Eteocles, Polynices, Tydeus en Theseus opduiken 

en nader besproken worden.  

3.3. De Beestachtige Helden 

Hieronder volgt een bespreking van enkele minder sympathieke personages in het epos: 

Eteocles, Polynices, Tydeus en Theseus. Net zoals in het vorige deel vertrekt de bespreking 

vanuit de cataloog (althans waar dat mogelijk is) om dan over te gaan tot een grondige 

bespreking van het personage en diens plaats binnen het raster van dierensymboliek. 

3.3.1. Eteocles en Polynices 

Polynices' beurt in de cataloog maakt duidelijk dat dit epos voortdrijft op een familiaal 

conflict. Statius benadrukt het door een veelvuldig gebruik van familietermen. Polynices 

wordt uitdrukkelijk voorgesteld als schoonzoon (gener, 4.75) van zijn nieuwe schoonvader 

(socer, 4.80). Argia, die vanop de toren bezorgd toekijkt en alsnog hoopt dat haar man 

Thebe kan vergeten (4.89-92), is echter niet Adrastus' enige schenking aan Polynices. Ook 

de heerschappij over Argivische dochtersteden als Aegion en Arene (4.81) is een gulle gift 

van hem. Hoewel Polynices goed ingeburgerd lijkt in een nieuwe familie die om hem geeft, 
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verlangt hij toch nog steeds naar de omhelzingen van zijn moeder en zusters (matrisque 

sinus fidasque sorores, 4.88). Hij is dus vrijwel volledig het tegengestelde van Parthenopaeus, 

die hoopt te ontsnappen vanuit zijn moederlijke omhelzing om uiteindelijk een leeuw te 

worden op het slagveld (9.739-43). Polynices is reeds een leeuw. Dat wordt benadrukt in de 

leeuwenpels die om zijn schouders hangt (4.85-6). Hij bevindt zich volop in de fase van het 

dier, geassocieerd met gewelddadigheid, en hoopt de transitie te maken naar moederlijke 

omhelzing. Ook in andere dierenbeelden wordt duidelijk dat hetgeen hij wil bereiken en 

beschermen in principe territorium en familie is. Dat verbindt hem met Eteocles. 

De broedertwist tussen Eteocles en Polynices is centraal in de Thebais, en wordt vanaf 

de eerste vers als onmenselijk en nefast beschouwd (profanis […] odiis, 1.1-2). Thebe is 

schuldig (sontesque, 1.2), haar inwoners afschrikwekkend en vol onheil (gentisque […] dirae, 

1.4) en het huis van Oedipus is het centrale punt van transgressie (Oedipodae confusa domus, 

1.16). Eteocles en Polynices zijn de geminis […] tyrannis (1.34), en de katalysator van hun 

oneerbare haat is Tisiphone, opgeroepen door hun eigen vader Oedipus (1.56-87). 

Tisiphone haast zich naar de broers en infecteert ze met haar furor, invidia, metus, odium, 

regendi | saevus amor, ambitus impatiens en discordia (1.123-30). Het is hier, in een beduidende 

opmaat naar de rest van het epos, dat Statius voor het eerst in het werk een 

dierenvergelijking gebruikt om de situatie van conflict te onderstrepen. De broers worden 

met stieren vergeleken die onder eenzelfde ploegschaar in tegengestelde richtingen 

bewegen (1.131-8). Het beeld van de stieren onder het juk lijkt voornamelijk geïnspireerd op 

een passage uit de Georgica, meer bepaald 3.163-78 (Franchet d'Espèrey 134) en gaat reeds 

terug op de Ilias 13.703ff. (Taisne 143). Maar Statius’ gebruik van dit beeld kent echter een 

creatieve wending. In eerste instantie mag de parallel tussen de stieren en de broers 

duidelijk zijn: de stieren willen verschillende richtingen uitgaan, maar een juk houdt hen 

samen. Eveneens willen Polynices en Eteocles elk de macht bezitten, elk hun eigen wil 

doordrijven. Hun familieband verhindert echter dat dit eenvoudig wordt. Hershkowitz 

argumenteert om het juk te zien als de gemeenschappelijke, verbindende waanzin van de 

broers (127). Waanzin is immers de grote familiekwaal in het huis van Thebe.  

Maar de vergelijking is ook problematisch. Indien we kritischer lezen en ons niet op de 

Vergiliaanse intertekst blind staren, zien we dat een creatieve Statius bewust de 

vergelijking doet mank lopen. Het is duidelijk in de beschrijving dat de twee jonge stieren 

afkomstig zijn uit een wilde kudde (torva armenta, 1.131), en dat ze onervaren zijn in het 

ploegen (nondum […] multo, 1.133). Het is dus de agricola (1.132) die hen de vrijheid ontnomen 

heeft, en hen tot slaven maakt onder het juk. De reden waarom de stieren niet willen 
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meewerken heeft veeleer te maken met machteloosheid. Zij worden onderdrukt door een 

tiran, en zij proberen uit hun ketens los te breken door in een andere richting te trekken. 

De stieren hebben m.a.w. een motief om niet gewillig onder het juk te blijven. Als we dit 

beeld nu terug projecteren op Eteocles en Polynices, kan enkel besloten worden dat hun 

motief niets anders is dan regendi | saevus amor (1.127-8). In tegenstelling tot de stieren 

beschikken zij over macht (ze zijn de geminis […] tyrannis, 1.34), maar slagen er gewoon niet 

in die te delen. Het breken van het juk is voor hen het breken van hun familieband, wat op 

moreel vlak bedenkingen kan oproepen. De vergelijking suggereert dus dat dieren in het 

epos niet enkel samenvallen met de helden waarmee ze vergeleken worden, maar soms op 

een hoger voetstuk geplaatst worden. In de Thebais zijn de helden bijwijlen nog erger dan 

beesten.  

Het is niet toevallig dat de eerste dierenvergelijking in de Thebais er een is van stieren. 

Het beeld werkt doorheen de Thebais als een leit-motif dat de broers met elkaar verbindt 

(Taisne 142-3). In twee andere passages zien we dat Polynices en Eteocles vergeleken 

worden met stieren die elkaar bekampen om een grondgebied en/of een vaars te bezitten 

(Theb. 2.323-32, 11.249-56). Wederom roept deze vergelijking talrijke beelden op uit epische 

precedenten: de verliefde stieren in de Georgica (3.220-41), Turnus die op het punt staat 

Aeneas aan te vallen in de Aeneis (12.101-6), het gevecht tussen Hercules en Acheloüs in de 

Metamorphoses (9.46-9) en Pompeius in de Pharsalia (2.601-9). In Statius’ voornaamste 

inspiratiebron, de Georgica, loopt een strijd tussen twee bronstige stieren uit op de 

ballingschap van een van hen (3.224-5). De verbannen stier, die de vaars en het grondgebied 

misloopt, kijkt jaloers terug op de stallen en kan de nederlaag niet verkroppen (3.226-8). Hij 

verzamelt zijn krachten, slaapt ’s nachts op harde rotsen, kiest voor een stevig dieet, scherpt 

zijn hoorns tegen de schors van een boomstam en doorklieft de wind met zijn stoten (3.229-

34).  

Polynices’ vergelijking met een verbannen stier (2.323-32) roept heel wat van diezelfde 

beelden op. Zijn vallei en zijn vaars zijn hem ontnomen door een rivaal (amata | valle carens; 

ab erepta […] iuvenca, 2.323-5), en hij treft voorbereidingen om hetgeen hem ontnomen is 

terug op te eisen (2.326-9). Maar Statius’ stem schuilt daar waar de vergelijking afwijkt van 

de Georgica. Alweer zien we dat het motief van Polynices niet strookt met het motief van de 

stier. Polynices’ ballingschap heeft hem zijn kersverse, empathische echtgenote Argia 

opgeleverd en een veelbelovend perspectief op de heerschappij in Argos (zoals reeds 

duidelijk was uit de cataloog). In geen geval kan zijn situatie dus nog vergeleken worden 

met die van de eenzame stier uit de Georgica. Die wordt overigens geprikkeld door een heel 
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andere emotie, die in de Thebais – althans onder mannen – opvallend afwezig is: amor 

(Georg. 3.226, 3.244). De drijfveren van Polynices zijn duidelijk verschillend. Het zijn 

voornamelijk dolor iraque demens (2.319) die Polynices tergen, en een onbedwingbaar 

verlangen naar geweld ten opzichte van zijn broer (bella cupit, 2.328). Statius sluit vers 331 af 

met het belangrijke woord iras. Niet toevallig focust hij in de daaropvolgende passage op 

Polynices’ liefdevolle echtgenote Argia (fida coniunx, 2.332), die haar man en zijn onblusbare 

haatverlangens door en door kent. Haar bezorgdheid komt voort uit een crudus amor (2.341), 

die het echter niet zal halen tegen de woeste ira van haar echtgenoot. Ze vreest Polynices’ 

geesten uit het verleden, en vraagt hem verwonderd waarover hij mijmert (2.351-2). Ze kan 

niet vatten hoe hij na al zijn voorspoed in een nieuwe familie toch nog achtervolgd wordt 

door geheime verlangens. Die onzekerheid leidt ertoe dat zij in boek 3 naar haar vader gaat 

met haar zoontje Thessander en hem vraagt om de oorlog te ontketenen (3.678). Moeders 

en hun weeklachten zijn niet ongevaarlijk. 

Eteocles wordt vlak voor de cruciale tweestrijd van de Thebais ook opnieuw vergeleken 

met een stier (11.251-6). Naar analogie met de situatie in de Georgica is hij de regnator (11.251), 

de stier die zijn rivaal heeft verstoten en de heerschappij heeft opgenomen. Maar zijn oude 

rivaal vormt een nieuwe bedreiging. Statius laat merken dat Eteocles eveneens gedreven 

wordt door fervidus ira (11.253). De broers hebben dus duidelijke overeenkomsten in hun 

beestachtigheid. Ze verheugen zich er zelfs in. Net zoals Polynices hardvochtig naar het 

geweld verlangde (bella cupit, 2.328), kan ook Eteocles niet wachten om de confrontatie aan 

te gaan (gavisus in ira est, 11.250). Dit sadisme is een belangrijke indicator dat virtus 

gecorrumpeerd is tot een arbitraire bloeddorstigheid, en kwam ook in eerder besproken 

dierenvergelijkingen terug (Polynices (2.328); Capaneus (7.673); Amphiaraus (7.704); 

Parthenopaeus (9.743). Eteocles wordt in het begin van boek 2, na de verschijning van Laius 

in een bloederige nachtmerrie, vergeleken met een tijgeres (2.128-33). Alweer slaagt een 

voorouder erin om ira op te wekken in de gemoederen van hun nageslacht (2.132). Dat is 

een duidelijke analogie met Oedipus’ vloek in het begin van het epos. Eteocles’ ira wordt 

geprikkeld tot op een punt waar hij hartstochtelijk verlangt naar geweld tegen zijn eigen 

broer. Niet toevallig gebeurt dit met exact dezelfde verwoordingen die Statius even later 

hanteert in de stierenvergelijking van Polynices: bella cupit (2.130). De broers zijn verbonden 

in hun ira en buitensporige machtslust (Franchet d'Espèrey 166). Zo wordt Eteocles 

opnieuw vergeleken met een dier – deze keer een slang – wanneer hij een nieuwe 

potentiële rivaal (Creon) ervan verdenkt een worp te doen naar het koningschap in Thebe 

(11.310-14). Ira is daarbij opnieuw de kracht die Eteocles naar het zwaard doet grijpen (11.309).  
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Wanneer het gevecht tussen de broers losbarst, is ira het woord waarmee Statius’ 

verzen doorspekt zijn (11.525, 531 en 541) (Braund and Gilbert 264).1 Tisiphone riep in het 

begin van boek 11 nog haar zus Megaera op om te helpen, maar nu staan ze vol 

bewondering te kijken naar hoe Polynices en Eteocles alle grenzen te buiten gaan en zelfs 

de Furiën in ira overtreffen (11.537-8). De broers worden deze keer vergeleken met twee 

wilde everzwijnen die elkaar in een gevecht op leven en dood bestormen. Ira, dat soms als 

een noodzakelijk aspect van de krijgersmentaliteit kan beschouwd worden, gaat hier alle 

menselijke grenzen te buiten. Het onnatuurlijke aspect van het gevecht tussen de twee 

broers wordt overigens benadrukt door de diersoort: een conflict tussen twee dieren van 

hetzelfde soort zoals hier weergegeven is uiterst zeldzaam en is nauwelijks geattesteerd in 

de epische traditie (Braund and Gilbert 266). Het dier, en diens associatie met ira, zal 

eveneens relevant zijn in de bespreking van Tydeus. 

3.3.2. Tydeus 

Tydeus wordt als grootste bruut van het epos rijkelijk overladen met 

dierenvergelijkingen. In de cataloog is dat niet anders. Daar wordt hij vergeleken met een 

slang (4.95-100). Een slangenvergelijking is opmerkelijk omdat ze in de rest van het epos 

slechts aan één ander personage wordt toegekend, namelijk  aan Eteocles (2.411-14, 11.310-

14). Dat Tydeus in de cataloog Polynices opvolgt en dat zijn slangenvergelijking hem in 

verbintenis stelt met Eteocles, benadrukt reeds de interessante driehoeksverhouding 

tussen deze personages.  

Tydeus is het ultieme prototype van een megalomane, wreedaardige held. Vanaf zijn 

eerste verschijning leren we hem dan ook zo kennen. Statius plaatst hem meteen op 

dezelfde hoogte als Polynices en Eteocles door hem te karakteriseren als de moordenaar 

van zijn broer (fraterni sanguinis, 1.402-3). Bovendien is hij al even heethoofdig (rabiem 

cruentam, 1.408). Een woordenwisseling met Polynices over het delen van een schuilplaats 

verhit de gemoederen van beide (irae | intumuere satis, 1.411-2), en loopt uit op een hevige 

vechtpartij. Polynices en Tydeus zijn meteen verbonden door hun intense haatgevoelens 

(alacres odio, 1.425) en hun zelfzuchtigheid. Bovendien wordt er meteen een connectie 

gemaakt met dierlijkheid. Tydeus is gedrapeerd in de huid van een everzwijn, en Polynices 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Het woord ira(tus) komt maar liefst 20 keer voor in boek 11.	  
2 Andere significante voorbeelden die hier niet besproken worden: Haemon is zoals een everzwijn (8.532-5), Atys is zoals 
een Caspische leeuw (8.572-6), Eteocles is zoals een arend (8.674-77), Melannipus is zoals het Erymanthische everzwijn 
wanneer hij door Capaneus naar Tydeus wordt gedragen (8.749-50).  
3 1) Duisternis: a) Polynices: 1.342-3, nec [...] iubar; 1.343, umbris; 1.344, crepuscula; 1.346, nox atra; 1.351, noctem; 1.351, 
tenebrosa; 1.363, umbrosi; 1.376, opaca; 1.385, atra. b) Argia: 12.234, nigra; 12.242, tenebrae. 2) Rotsachtig: a) Polynices: 
1.364, saxa iugis; 1.365, e montibus. b) Argia: 12.232, saxa; 12.244, iugi. 3) Bebost: a) Polynices: 1.361, nemus; 1.362, 
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in die van een leeuw (1.482-90). Eigenlijk zijn ze zelfs nog erger dan wilde dieren, want zelfs 

centauren en cyclopen zouden erin slagen een schuilplaats te delen. Als de moraal van 

monsters zelfs superieur is aan die van Tydeus en Polynices, dan wordt het moeilijk om 

hen nog te appreciëren als helden, of om alsnog het onderscheid te maken tussen ira en 

virtus (1.457-460). Adrastus uit deze vertwijfeling dan ook letterlijk in de tekst: aut virtus aut 

ira houdt Tydeus en Polynices in de ban, maar welk van de twee is ietwat onduidelijk 

(1.469).  

Polynices en Tydeus worden na hun eerste aanvaring meteen vrienden voor het leven. 

Doorheen het epos doet hun verstandhouding ironisch genoeg zelfs denken aan die tussen 

broers. Tydeus lijkt wel de trouwe broer die Polynices altijd wilde en omgekeerd. Net op 

het moment dat zij allebei het contact met hun werkelijke broer verbroken hebben, vullen 

zij elkaars leegte in, en bestendigen hun nieuwe familieband met een huwelijk in Argos. 

Het feit dat Argia en Deipyle zussen zijn maakt de relatie tussen de kersverse schoonzonen 

nog intiemer. Wanneer Tydeus als ambassadeur aankomt in Thebe om te onderhandelen 

over de heerschappij (2.384ff.), verdedigt hij deze nieuwe relatie met Polynices in zijn 

woordgebruik. Hij probeert Polynices te distantiëren van de vervloekte familie in Thebe 

(Oedipodis tu solus eras, 2.465) en vormt een nieuw wij-front (nos poscimus annum, 2.466). 

Eteocles gaat hierin mee en zal op zijn beurt Tydeus ook vereenzelvigen met zijn verloren 

broer. Hij spreekt hem aan met germane (2.449). Aangezien zijn pleidooi niet mag baten, 

verlaat Tydeus het hof, in zijn ira gelijkend op het Calydonische everzwijn (2.469-79) (niet 

toevallig hetzelfde dier waarmee Polynices en Eteocles worden vergeleken in 11.530-35). 

Bovendien maakt Statius de bemerking dat het lijkt alsof de heerschappij aan hem 

persoonlijk ontzegd is (ipsi ceu regna negentur, 2.477). Tydeus is al zodanig verbonden met 

Polynices dat hij zich evenzeer betrokken voelt in diens lot. Na Tydeus' dood zal Polynices 

hem dan ook letterlijk alius ac melior mihi frater noemen (9.53). 

Eteocles, die niet opgezet is met het onheilspellende bezoek van een nieuwe vijand, 

stuurt Tydeus vijftig krijgers achterna om hem in het holst van de nacht te doden in een 

laffe hinderlaag (2.482ff.). Het is relevant dat Statius zo ruim de tijd neemt om de 

huiveringwekkende, woeste setting van het komende gevecht te beschrijven. De richel van 

de sfinks staat centraal als een herinnering aan het lugubere verleden van het woud 

(importuna crepido, 2.504). Door de sfinks en evenzeer haar moordenaar monsterlijk te 

beschrijven schept Statius een beklemmende, omineuze sfeer. Het bos is een plek die zelfs 

gemeden wordt door dieren, en uitgerekend daar komen de troepen heen (2.519-523). De 

beestachtige aard van de vijftig krijgers en Tydeus wordt dus reeds gesuggereerd in het 
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landschap. Wanneer de troepen uit hun schuilplaats tevoorschijn springen om Tydeus aan 

te vallen, worden zij meteen vergeleken met dieren die tijdens de jacht omsingeld worden 

en zich laten opschrikken door een stem (2.553-4). Het is significant dat zij vereenzelvigd 

worden met de prooien, hoewel zij eigenlijk jacht maken op Tydeus. De vergelijking is dus 

subversief. Statius geeft te kennen dat de realiteit van de situatie heel anders ligt: de vijftig 

mannen zullen ten prooi vallen aan Tydeus’ bestiale uitspattingen, en niet omgekeerd. 

Deze laatste heeft zich intussen opgesteld op de richel van de sfinks (2.555ff.). Daarbij 

neemt hij de dominante positie van de omgeving in, en meet hij zich de wreedaardige 

karakteristieken van de sfinks aan. De enorme rots die hij opheft om als projectiel te 

gebruiken zouden zelfs stieren nauwelijks kunnen dragen (2.559-61). Tydeus overtreft de 

kracht van een dier, en de meedogenloze baldadigheid die hij vertoont in de 

daaropvolgende verzen beklemtoont zijn furieuze aard: de ene slachting volgt de andere 

op. Ten slotte wordt hij na het gevecht vergeleken met een leeuw die zich ziek gegeten 

heeft in schapen. Zijn honger is oververzadigd (sanguine multo | luxuriata fames, 676-7). Het 

is wederom duidelijk wie in dit gevecht de jager is, en wie het weerloze slachtoffer. 

Bovendien getuigt de vergelijking van overdaad. Tydeus probeert in zijn ira een fysieke 

grens te overstijgen, maar wordt tegengehouden door Pallas (iam pone modum, 2.688) 

(Braund and Gilbert 267-8). Tydeus is dus erger dan de leeuw, wiens ira niet langer toenam 

eens hij zich gewonnen gaf aan de fysieke beperkingen van zijn lichaam (2.679-80). Hij 

heeft een eetlust die niet te stillen valt. 

Wanneer Tydeus terugkeert naar Argos wordt hij vergeleken met een taurus | bellator, 

een trotse stier die zijn rivaal heeft overwonnen (3.330-6). De vergelijking heeft thematische 

parallellen met de stierenvergelijkingen van Eteocles en Polynices (2.323-32, 11.249-56) die 

hierboven besproken zijn. Het feit dat Tydeus hier als verbannen stier wordt afgebeeld, 

manifesteert hem opnieuw als een soort akelige doppelgänger. Hij functioneert als een 

veruitwendigde representatie van de haat die woedt tussen de twee broers. Bovendien kan 

hij misschien zelfs beschouwd worden als een voltooide versie van hetgeen zij op het punt 

staan te worden in boek 11. Het is opvallend dat Statius ervoor kiest Tydeus in een beeld te 

plaatsen waar de stier reeds kan pronken met de behaalde overwinning op zijn concurrent. 

Eteocles en Polynices worden daarentegen tweemaal vergeleken met stieren die zich nog 

voorbereiden op de strijd. Tydeus is voor hen een voorbeeld, een alter ego uit de toekomst, 

die reeds de dood van zijn broer Olenias op zijn geweten heeft. Polynices’ vriendschap met 

Tydeus zou kunnen gebaseerd zijn op een respectvol ontzag voor diens virtus (3.333). Ook in 

boek 6 wordt Tydeus’ vechtgedrag tijdens de spelen omschreven als erger dan dat van twee 
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stieren die elkaar bestormen om een vaars te veroveren (6.864-7). Wanneer Polynices in 

boek 9 ten slotte de dood van Tydeus moet verwerken, gaat Statius niet toevallig een al 

even bekend beeld uit boek 1 (131-36) terughalen om deze driehoeksverhouding te 

benadrukken. Polynices mist Tydeus zoals een stier zijn partner onder het juk mist (9.82-5). 

Bijgevolg wordt Tydeus’ loyaliteit aan Polynices benadrukt in hetzelfde beeld waarmee 

Eteocles’ loyaliteit werd misprezen. Bovendien benadrukt de dierenvergelijking een gevoel 

van rouw dat ietwat misplaatst overkomt. Polynices betreurt de dood van zijn 

surrogaatbroer, terwijl een onnatuurlijke haatdrang naar zijn fysieke broer blijft bestaan. 

Doordat Statius hetzelfde beeld van stieren onder het juk gebruikt, wordt deze perversie 

des te meer in de verf gezet. Als een monsterlijke krijger zoals Tydeus, die zich op het einde 

van boek 8 (751ff.) tegoed doet aan de hersenen van Melanippus, er beter in slaagt om de 

weg naar Polynices’ hart te vinden dan diens bloedeigen broer Eteocles, lijkt het vinden 

van een standvastige ethische oriëntatie in de Thebais onmogelijk.  

Boek 8 is dan ook het boek bij uitstek dat Tydeus’ beestachtige uitspattingen in 

grafische verzen beschrijft, met als absolute climax diens kannibalisme. Reeds vroeg in het 

boek wordt dit aangekondigd. Hades spoort Tisiphone aan om het summum van 

onmenselijkheid, ronduit beestachtige kwaliteiten (more ferarum, 8.71), in Tydeus aan te 

wakkeren. In de laatste fase van zijn leven neemt hij op het slagveld alle kwaliteiten van 

beestachtigheid over. Boek 8 geldt eigenlijk in het algemeen als een boek waarin de 

dierenvergelijkingen hoogtij vieren2. Allegorieën van oorlog, razernij en dood zijn immer 

nabij (8.373ff.). Tydeus’ dierenvergelijkingen zijn enorm opvallend omdat ze steeds weer 

beroep doen op de eerder besproken motieven. Ze zijn doordrongen van buitensporige ira, 

misplaatste ijdelheid, en een sadistisch plezier in het doden van de tegenstander. Zo wordt 

hij vergeleken met een tijgeres die zich zodanig verheugt in al haar bloedvergieten dat ze 

meteen een hele kudde afmaakt (gavisa tigris […] cupit, 8.474-5), met een leeuw die ervoor 

kiest om een machtige stier te doden in plaats van kalveren en vaarzen (regnantis […] tauri, 

8.593-6), en nog enkele verzen later met een wolf die zich doorheen een massa van herders 

wringt om de prooi die hij op het oog had te verslinden (8.691-4).  

Driemaal is het bedenkelijk in hoeverre een roofdier dit gedrag zou vertonen in een 

natuurlijke omgeving. Een tijgeres, die uit honger haar prooien tracht te vangen, zou 

wellicht niet de moeite nemen om een hele kudde af te slachten uit puur vermaak. Noch 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Andere significante voorbeelden die hier niet besproken worden: Haemon is zoals een everzwijn (8.532-5), Atys is zoals 
een Caspische leeuw (8.572-6), Eteocles is zoals een arend (8.674-77), Melannipus is zoals het Erymanthische everzwijn 
wanneer hij door Capaneus naar Tydeus wordt gedragen (8.749-50).  
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zou een leeuw een psychologische voorkeur vertonen voor een stier uit overwegingen van 

trots, en het lijkt evenmin aannemelijk dat een wolf in zijn jachtpartijen een persoonlijke 

afgunst koestert ten opzichte van slechts één bepaalde prooi. Statius' beelden van dieren en 

hun natuurlijk gedrag worden in connectie met hun context vervormd. Ze worden 

verbogen, opdat ze zich als een waardevolle aanvulling kunnen lenen tot de karakterschets 

van het personage. Heel bewust projecteert Statius menselijke eigenschappen op het dier, 

wat een bijzonder wrang en ietwat ironisch resultaat biedt: het dier wordt er des te 

wreedaardiger op. Wanneer Tydeus dan uiteindelijk om het hoofd van Melanippus vraagt, 

roemt hij zichzelf om zijn virtus (8.741). Zelfs de oorlogsgod Mars wendt zich van het 

tafereel af: Tydeus is "the supreme exponent of unreasoning virtus turned to frenzy" 

(Fantham (1995)).  

3.3.3. Theseus 

Hoewel Theseus enerzijds kan geïnterpreteerd worden als de monarch die vrede brengt 

in Thebe, of als de “eenvoud” waarop de Thebais al elf boeken wacht om de splijtende 

“tweevoud” te bestrijden (Braund 271), zijn er anderzijds heel wat provocerende 

tegenargumenten. Theseus lijkt namelijk even erg op oorlog belust als de broers en Tydeus. 

Ook hij is een dubbelganger, en Statius zal dit wederom duidelijk maken via de 

dierenvergelijking. Als nieuwe vorst brengt Theseus namelijk ook een nieuwe vloek naar 

de stad. Zijn optreden op het einde van het epos maakt het verhaal cyclisch (Dietrich 44). 

De resolutie blijft uit.  

Theseus keert nog maar net terug uit een oorlog met de Amazonen wanneer Evadne, 

weduwe van Capaneus, met een groep Argivische vrouwen komt smeken om Creon tot 

rede te brengen. Deze laatste verbiedt hen namelijk om hun overleden echtgenoten te 

begraven. Theseus moet dus maat stellen aan de bloederige oorlog (quis erit saevire modus? 

12.573). In eerste instantie is hij gevleid door de lovende woorden van de Argivische 

vrouwen, en komt er een blos op zijn wangen. Maar dan wekt zijn rechtvaardigheidsgevoel 

het welbekende motief van ira op (12.588-90). Hij veroordeelt de furor van Creon (12.593), en 

lijkt ineens verdacht enthousiast in zijn dorst naar schuldig bloed (12.595). Volgens Dietrich 

verbindt deze ira Theseus dan ook met Oedipus in boek 1, waardoor een ringcompositie tot 

stand komt. Bovendien zijn Theseus en Oedipus allebei mythologische figuren die de 

verantwoordelijkheid voor de dood van hun vader dragen (44-5). Theseus tuimelt duidelijk 

met plezier van de ene knokpartij in de andere (oblitus bellique viaeque laborum, 12.599).  
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Dit vormt voor Statius de aanleiding om Theseus te vergelijken met een stier die zopas 

zijn grondgebied nog moest verdedigen tegen een rivaal, en nu reeds een andere stier in de 

verte hoort loeien. Hij bereidt zich voor om het gevecht opnieuw aan te gaan (12.601-5). De 

vergelijking legt een directe link met de voorgaande stierenvergelijkingen van Polynices 

(2.323-32), Tydeus (3.330-6) en Eteocles (11.249-56), en alweer wil Statius een discrepantie in 

de verf zetten. Op ietwat gelijkaardige manier als Polynices kan moeilijk beargumenteerd 

worden dat Theseus een gelijkaardige ambitie heeft als de stier in de vergelijking. De stier 

moet strijden om het behoud van zijn eigen land en vaars veilig te stellen. Bij Theseus is dat 

niet aan de orde. Hij heeft zonet de Amazonenkoningin Hippolyte als oorlogsbuit weten te 

veroveren, en is veilig en wel thuisgekomen in een Athene waar vrede heerst. Zijn motief 

om in actie te komen tegen Creon lijkt dus in vrijwel niets op dat van de stier. De vraag die 

zich stelt is prangend: Is het een rechtvaardigheidsgevoel, of een al even beestachtige 

strijdlustigheid als Polynices, Eteocles en Tydeus die schuilgaat achter Theseus’ acties?  

Theseus kijkt toe hoe zijn manschappen zich verheugen in het perspectief op een 

nieuwe oorlog (12.639-40). Wanneer hij Thebe nadert komt een gelijkaardig verlangen naar 

geweld ook in hem op: iustas belli flammatur in iras (12.714). Het gevecht gaat van start, en 

Theseus wordt vergeleken met een leeuw die fitte prooien boven zwakke verkiest (12.739-

40). Ira drijft de leeuw ertoe om zich niet zoals wolven en honden te verlagen tot het eten 

van proiectaque praeda. De vergelijking doet sterk denken aan de eerder besproken passage 

in boek 8 (593-6) waarin Tydeus vergeleken wordt met een leeuw die kalveren en vaarzen 

mijdt om zich tegoed te doen aan een groter, mannelijk exemplaar. Het gevolg is dat er een 

onmiddellijke connectie komt tussen Theseus en Tydeus. Net zoals de vergelijking in boek 

8 krijgt een dier de zelfingenomenheid van een held toegekend om nog wreedaardiger te 

lijken. Statius stelt een cataloog op van Theseus’ slachtoffers naarmate hij zich door het 

slagveld werkt (12.741-51). Theseus is een onvermurwbare vechtmachine. Creons 

imponerende blufpreek (12.761-6) lokt niets dan een bulderlach uit bij horridus Aegides 

(12.768-9). Nadat hij Creon gedood heeft met een speer, gaat hij gaat over het lijk heen staan 

en vraagt ijzig of deze nu wel bereid is om de overleden vijanden hun begrafenis of 

crematie te gunnen. Hij is berekenend en koel.    

3.3.4. Conclusie: Eteocles, Polynices, Tydeus en Theseus 

Het werd duidelijk in bovenstaande besprekingen van de beestachtige helden dat ira een 

belangrijke trigger vormt van hun dierenvergelijking: virtus is ontaard tot pure haat. Verder 

werd ook gedemonstreerd dat de dierenvergelijking kan werken als een omgekeerde 
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projectie: de dierenvergelijking (het vehikel) zegt inderdaad steeds iets meer over het 

personage (de tenor), maar het kan ook omgekeerd: het personage (de tenor) kan ook iets 

meer zeggen over de dierenvergelijking (het vehikel). Dat zagen we bijvoorbeeld bij Tydeus' 

vergelijking met een tijgeres die moordt voor het plezier (8.474-5) of  Polynices' vergelijking 

met een stier die vecht voor een vaars (2.323-32). Deze voorbeelden wijzen erop dat de 

manier waarop we de dierenvergelijking interpreteren dus sterk afhankelijk is van hetgeen 

dat de vergelijking heeft opgeroepen. Om dit concept ietwat duidelijker te maken, is het 

misschien verhelderend om naar Statius' belangrijke inspiratiebron Vergilius te kijken. In 

het werk Narrative Semiotics in the Epic Tradition bekijkt Nimis de bekende weergave van de 

bijenkolonie in het vierde boek van Vergilius' Georgica. Hij maakt er duidelijk dat Vergilius' 

woordgebruik bij het beschrijven van deze bijenkolonie doorspekt is met termen die 

associaties oproepen met de Romeinse staat. Dit past in Vergilius' idee dat cultuur een 

verbetering kan vormen op natuur. "Nature, it seems, progresses and improves as it takes 

on characteristics of the Roman state. It is culture that legitimates nature and gives it a 

viable form" (122). In principe zegt Nimis dus dat de menselijke impact op de natuur een 

verbetering teweeg brengt voor de natuur. Hij omschrijft Vergilius' bijen dan ook als 

antropomorfismen: mensen zijn niet zoals bijen, maar bijen zoals mensen. "The bees are an 

ideal society because they are a thoroughly Romanized society. This is quite different from 

saying that the Roman state is natural because it is like a community of bees" (123). 

Dit idee van antropomorfisme, een nalatenschap van Vergilius, vinden we ook terug in 

de Thebais. Het verschil is echter dat Statius Vergilius' idee, namelijk dat cultuur een 

impact heeft op natuur, volledig subverteert. In plaats van Vergilius' geloof dat menselijke 

eigenschappen een grandeur zullen geven aan de dieren, lijkt Statius van de omgekeerde 

gedachte overtuigd: het beest wordt pas echt gruwelijk indien het over een menselijke 

psychologie beschikt. Cultuur wekt geen ontzag of bewondering op. Dat geeft de ironie van 

het werk weer, en toont de complexiteit en gelaagdheid van Statius' omgang met 

dierenbeelden. In de aaneengeschakelde vergelijkingen verbeeldt Statius het verval van 

een rotsvast geloof in de menselijke cultuur. Dit epos stelt zichzelf dus constant aan de 

kaak. Een epos is natuurlijk onderdeel van cultuur, en is bovendien traditioneel gezien een 

verhaal waarin menselijke prestaties bezongen worden en waarin heldhaftigheid hoogtij 

viert. De Thebais biedt ons echter geen georganiseerde cultuur waarin bepaalde ethische 

regels vastliggen. Hier regeren primitieve oerkrachten. Dit aspect van onmenselijkheid en 

bestialiteit licht Statius dan ook uit in zijn vergelijkingen. De leeuwenvergelijking van 

Tydeus (8.593-6) is bijvoorbeeld doordrongen van vreselijk, bloederig geweld. Die aandacht 
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voor de bloederige gruwel en de horror van het tafereel had Statius vast ook gelezen bij een 

auteur als Seneca (cfr. Thyestes 732-6).  

Ten slotte werd duidelijk in dit deel hoe gemakkelijk de dierenvergelijkingen zich met 

elkaar in verband laten brengen. De stierenvergelijking van Polynices (2.323-32), Eteocles 

(11.251-6), Tydeus (3.330-6) en Theseus (12.601-5) zorgde immers voor een sterke connectie 

tussen deze personages: zij werden als het ware doppelgängers. Statius karakteriseert deze 

vier personages met sterk gelijkaardige beelden. Het versterkt de indruk dat alle helden - 

wie ze ook zijn en van waar ze ook komen - in dit epos lijken samen te vallen in dezelfde 

ondeugd: hun virtus is ira geworden, ze hebben toegegeven aan een primitieve 

beestachtigheid.   
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4. De Vrouw 

Maar niet enkel virtus wordt bevraagd. In dit tweede luik van de paper wordt er 

aandacht besteed aan hoe de dierenvergelijking ook over een vrouwelijk aspect beschikt. 

Vrouwelijkheid is in de klassieke tijd onlosmakelijk verbonden met moederschap. In een 

eerste hoofdstuk worden de rollen van moeders en hun belang in de Thebais onder de loep 

genomen. Het zal duidelijk blijken dat hun rol tweezijdig is: enerzijds vormen zij een front 

van liefde en vrede, maar anderzijds zorgen hun weeklachten ervoor dat de cyclus van 

mannelijk geweld ononderbroken blijft. Die dubbelzinnigheid, waarbij vrouwen 

schommelen tussen de rol van slachtoffer en de rol van furie, wordt bekeken in een 

grondige bespreking van de voornaamste vrouwelijke personages in het epos. De 

dierenvergelijking, zo zal blijken, vormt een belangrijk element om enerzijds de 

slachtofferrol en anderzijds het furieuze aspect van de klassieke representatie van de 

vrouw te begrijpen.   

4.1. Moederschap 

Het Romeinse rijk in de 1e eeuw n.C. was een mannenwereld. Vrouwen hadden niet de 

mogelijkheid om te stemmen, een cursus honorum te volgen, publieke ambten te bekleden 

of militaire functies op te nemen (Centlivres Challet 6-7). Hun invloedssfeer was vrijwel 

beperkt tot het familiegebeuren, waarin zij de reproductieve machines waren die de man 

moesten voorzien van een nageslacht. Dit belang van vrouwelijke vruchtbaarheid wordt 

doorheen de Thebais benadrukt. Statius' moeders verwijzen in hun weeklachten vaak naar 

hun moederlijke organen - de baarmoeder en de borsten - als de middelen die hun 

oorlogvoerende zonen hebben grootgebracht. Iocasta betreurt bijvoorbeeld dat zij via haar 

baarmoeder onrechtstreeks de draagster is geweest van de Thebaanse oorlog (utero, 7.484-5), 

en in een dierenvergelijking wordt Menoeceus' moeder vergeleken met een tijgeres die niet 

langer haar omgekomen welpen kan zogen (ubera, 10.825). Afgezien van hun fysieke 

vermogens om een kind groot te brengen, kwamen moeders ook in aanmerking als 

intellectuele en morele opvoedsters. Hun sociale en economische positie was beduidend 

beter dan bij de Grieken. Hun educatieve rol werd in de Romeinse maatschappij hoger 

aanzien. De ideale matrona moest beschikken over waarden als fatsoen, bescheidenheid, 

generositeit, betrouwbaarheid, voorzichtigheid en toewijding (Augoustakis 12 (2010)). Deze 

nieuwe invulling van moederschap kon er binnen de hogere kringen voor zorgen dat de 

fysieke opvoeding, het grootbrengen met de moedermelk, overgelaten werd aan een stilster. 

In de Thebais zien we een dergelijke rol toegewezen aan Hypsipyle (Newlands 204-5 (2006)).   



	   35 

Meer dan in voorgaande epen spelen vrouwen - en vooral moeders - een ontzettend 

prominente rol in de Thebais. Statius' fascinatie met moederfiguren lijkt bovendien ook 

aanwezig in zijn onafgewerkte epos Achilleis, waarin hij een angstige Thetis weergeeft die 

koste wat het kost wil voorkomen dat Achilles tot oorlog overgaat. Het laatste woord van de 

Achilleis, en bij uitbreiding het laatste woord dat overgeleverd is van Statius, is mater (Ach. 

2.167). Het is treffend om te zien dat Statius' laatste woord dus overeenkomt met de laatste 

woorden van helden als Crenaeus (9.350) en Parthenopaeus (9.900ff.). Statius geeft 

moeders een stem, en werkt ze uit tot round characters met een eigen en unieke plaats in het 

verhaal. Dit lijkt een Ovidiaanse inslag. De toegang die we krijgen tot de psychologie van 

een machteloze moeder die aan de zijlijn van het slagveld moet toekijken hoe haar zoon 

sneuvelt, doet erg denken aan de Metamorphoses en vooral de Heroides (Newlands 151 (2004) 

en Augoustakis 16 (2010)). Statius doet echter iets fundamenteel nieuw door zo veel sterke 

vrouwelijke stemmen in een genre te incorporeren dat gedreven wordt door mannelijke 

machtsconflicten.  

Fantham wijst erop dat het discours van weeklagende vrouwen een terugkerende 

structuur van het epos is (1999). Het feit dat er een vrouwelijk verhaal parallel loopt aan het 

mannelijke, suggereert dat Statius de vrouwen een front biedt waarlangs zij de Thebais als 

mannelijk verhaal kunnen becommentariëren en bevragen. Zij formuleren dus in eerste 

instantie een tegenstem, die weerklinkt tijdens de rustpunten van het epos. Wanneer de 

oorlog stilgelegd wordt, komt er een vrouw aan het woord die de vechtende mannen tot 

rede tracht te roepen of die het betreurt dat zij haar zoon niet eerder tegengehouden heeft. 

Dergelijke paren zijn Atalanta en Parthenopaeus, Iocasta en Polynices, Menoeceus en zijn 

moeder, Ismenis en Crenaeus. Ook bij de goden lijkt er een front te bestaan waarbij man en 

vrouw in de clinch gaan: Venus verzoekt Mars geen oorlog te voeren tegen de stad van hun 

dochter Harmonia (3.260ff.), en ook Juno en Jupiter hebben verschillende belangen (1.248ff., 

7.193ff.). Mars en Jupiter, het mannelijk front, blijven onbewogen in hun voornemen om 

oorlog te voeren. Het vrouwelijk front met haar stem van redelijkheid en pietas krijgt dus 

wel een prominent podium om op te treden, maar blijft in essentie machteloos om het 

conflict een halt toe te roepen. Vrouwelijke smeekbeden ketsen af op het bronzen hart van 

mannen (aëna [...] corda, 3.280-1). Ondanks geweeklaag wordt de cyclus van het geweld in 

stand gehouden. Misschien hoeft dit niet te verbazen in Thebe, een stad waar de 

verhouding tussen moeder en nageslacht fundamenteel gecorrumpeerd is. Niobe verloor 

haar kinderen in overmoed jegens Leto en haar kinderen Apollo en Diana, Agave 

verscheurde haar zoon Pentheus in een bacchische furie en Iocasta pleegde incest met haar 
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zoon Oedipus. De stad wordt omgeven met slechte voortekenen wanneer het om familie 

gaat.  

In de klassieke perceptie waren vrouwen extreem vatbaar voor rouw en verdriet (Keith 

284 (2013)). De aanwezigheid van dit vrouwelijke verdriet is in de Thebais enorm prominent. 

Statius personifieerde het fenomeen zelfs voor het eerst in de geschiedenis van het 

klassieke epos (Luctus, 3.126) (Fantham 228 (1999)). De manier waarop vrouwen op haast 

structurele manier het epos onderbreken en bevragen, zorgt er echter ook voor dat rouw 

een pessimistische inslag krijgt. De jammerklachten van vrouwen zijn immers niet 

onproblematisch. Vaak zijn ze de oorzaak van een cyclus van geweld. Dat de vrouw 

verantwoordelijk zou zijn voor het creëren van kringprocessen, gaat wellicht terug op haar 

vruchtbaarheid. Haar connectie met de natuurcycli, waarbij voortplanting en geboorte 

afgewisseld worden met verval en dood, zorgt ervoor dat zij als "open" en "oneindig" wordt 

beschouwd (Dietrich 46). Moederschap is gevaarlijk. Een vrouw is veranderlijk en 

wispelturig, zoals in Vergilius' woorden: varium et mutabile semper femina (Aen. 4.569-70) 

(Keith  24 (2000)). Haar verdriet zorgt voor meer wrok, en meer wrok zorgt voor meer 

oorlog. Soms vragen moeders in de Thebais uitdrukkelijk om vergelding: Eurydice eist in 

een uitgebreide jammerklacht na de dood van Opheltes de dood van Hypsipyle op (6.170-3), 

Ismenis roept haar vader Ismenus aan om de moord op haar zoon Crenaeus te wreken 

(9.376ff.) en het laatste boek van de Thebais behandelt de tocht naar Athene van een groep 

rouwende Argivische vrouwen die Theseus overtuigen ten oorlog te trekken tegen Creon. 

Het is op die momenten dat verdriet gevaarlijk is, en dat vrouwen gelinkt worden aan 

Furiën. Statius wijst bijna expliciet op dit gevaar in boek 10 (565ff.), wanneer de vrouwen in 

eerste instantie gekenmerkt worden door amor (10.570) maar dan degenen zijn die hun 

mannen wapens geven en de ira aanwakkeren zoals echte wraakgodinnen: ipsae tela viris, 

ipsae iram animosque ministrant (10.571). 

De instanties waarbij vrouwen of moeders rechtstreekse bronnen zijn van een 

dierenvergelijking zijn in de Thebais schaars. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat zij 

uitgesloten worden van de centrale actie en aan de zijlijn moeten toekijken hoe hun zonen 

door beesten verscheurd worden. Deze aanwezigheid aan de zijlijn is echter belangrijk, 

want Statius vestigt er constant de aandacht op. Na Tydeus' everzwijnvergelijking (2.469-77), 

focust Statius op de moeders die toekijken (aspectant matres, 2.480). Zij staan aan de zijlijn, 

op de drempel van hun huizen (e limine summo, 2.479) en veroordelen het geweld van beide 

partijen (infanda precantur, 2.480). Ook wanneer Maeon terugkeert van de mislukte 

hinderlaag tegen Tydeus, wiens slachtpartij omschreven wordt als een nachtelijke aanval 
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van wolven (3.45-52), gaat Statius' aandacht meteen uit naar het verdriet van de machteloze 

moeders op de drempel (ad limina matres, 3.53). Ten slotte staan zij in boek 11, op het 

moment dat de strijd tussen Eteocles en Polynices kan losbarsten, vanop de toren toe te 

kijken (excelsis tectis, 11.416). Statius viseert doorheen de Thebais de marginaliteit - of 

liminaliteit - van de machteloze moeder die geen deel uitmaakt van de oorlogsactie, maar 

als "ander" een veroordelende, alternatieve blik biedt. 

De mannelijke dierenvergelijking benadrukt soms de irrelevantie van de vrouw in een 

primitieve wereld waar de wet van de sterkste heerst. Een voorbeeld doet zich voor in het 

netwerk van stierenvergelijkingen. De vergelijking van Polynices in boek 2 maakt namelijk 

gewag van een gestolen vaars (erepta [...] iuvenca, 2.325). Zoals eerder besproken, is het 

onduidelijk wie deze gestolen vaars zou kunnen zijn indien we Polynices' situatie bekijken: 

hij heeft namelijk net Argia gehuwd en lijkt dus het motief van deze stier niet te delen (zie 

§3.3.1). Hershkowitz beargumenteert echter dat de gestolen vaars Iocasta zou kunnen zijn, 

de moederfiguur waar Polynices naar wil terugkeren (124-9). Iocasta is als moeder dus naar 

de zijlijn verdrongen. Zij kan de waanzin van haar zonen niet bedaren, ondanks haar goede 

intenties. Dit falen wordt duidelijk in boek 7, wanneer zij het kamp van de Argiviërs 

betreedt (7.474ff.), en in boek 11, wanneer zij de strijd tussen Polynices en Eteocles probeert 

te verhinderen (11.315ff.). Het zal hieronder aangetoond worden dat zij zich in beide 

instanties profileert als slachtoffer, maar ook als furieuze instigator van de broederoorlog.  

De enkele instanties waarin Statius wel rechtstreeks dierenvergelijkingen aan een 

vrouw toekent, zijn instanties die gekenmerkt worden als overschrijdend en gevaarlijk. Ze 

benadrukken dat het dier - vaak een vrouwelijk, moederlijk dier dat zich bekommert om 

haar welpen - zich in het nauw gedrongen voelt, en daardoor beschikt over een furieus 

aspect. In de vergelijking kan de vrouw zich emanciperen als actieve speler in het verhaal. 

Deze vergelijkingen vormen de momenten waarop vrouwen besluiten om in het 

dierenraster van de mannenwereld te stappen, wat in de Thebais - zoals reeds eerder 

besproken - een negatieve evolutie markeert.  

4.2. Vrouwelijke Helden 

4.2.1. Hypsipyle, de Lemnische Vrouwen, Eurydice 

Hypsipyle, en haar geschiedenis onder de Lemnische vrouwen, eist een centrale plaats 

in het epos op. Ze is de figuur van falend moederschap bij uitstek. Ten eerste wordt dat 

benadrukt door haar achtergrond: de Lemnische moeders, aangedreven door 
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buitensporige furie, vermoordden hun eigen familie. Daarbij perverteren zij hun rol als 

vrouw. Ten tweede vervult Hypsipyle de functie van vervangmoeder. Zij is de stilster van 

Opheltes, zoon van Eurydice en Lycurgus. Zij faalt echter in die functie, uitgerekend terwijl 

zij terugblikt op het bewogen verleden van het thuisland waaruit zij zelf verdreven is. Haar 

verhaal leidt haar af van haar verantwoordelijkheid, en veroorzaakt de dood van Opheltes. 

Augoustakis definieert Hypsipyle als een "dislodged mother": zij is moeder van een 

vreemde zoon in een vreemd land. Haar eigen tweeling heeft ze overgeleverd aan de 

Lemnische Lycaste (31 (2010)). Ze is fundamenteel onthecht. Haar verhaal, een mise-en-

abyme die de dunne lijn tussen haat en liefde verkent, en de verwoestende impact van 

wraak en oorlog bezingt, is een omineuze voorbode van hetgeen de Argiviërs te wachten 

staat in Thebe. Boek 5, Hypsipyle's Herois (Augoustakis 32 (2010)), geeft treffend weer hoe de 

hele Thebais gedreven wordt door oorlog en verdriet. Dierensymboliek speelt hierbij 

opnieuw een bepalende rol.  

Hypsipyles verhaal is er een van nefas, furor en ira. Ze benadrukt dit, als een soort 

Aeneas in het begin van boek 2, vooraleer ze haar verhaal aanvangt: Furias, 5.30 en frigida 

Eumenis, 5.32-3 (Vessey 171 (1973)). Omdat Venus vindt dat het Lemnische volk haar niet 

genoeg eert, besluit ze wraak te nemen. Zij doet dit door 's nachts slangen in de Lemnische 

huizen los te laten, die het verlangen tussen man en vrouw wegnemen (5.58ff.). Terwijl de 

mannen vertrekken op veldtocht naar Thracië, beraamt Polyxo het plan om het mannelijke 

gebrek aan libido te wreken met een moorddadige actie (5.92ff.). De Lemnische vrouwen 

verenigen zich achter Polyxo's plan, en vermoorden in een en dezelfde nacht de mannelijke 

kant van de familie (5.200ff.). Enkel Hypsipyle krijgt het niet over haar hart om haar vader 

Thoas te vermoorden, en zet zijn dood in scène (5.239ff.). De volgende ochtend zien de 

Lemnische vrouwen in dat zij hebben toegeven aan een wansmakelijke bevlieging (5.296ff.). 

Zonder te weten dat Hypsipyle als enige niet heeft toegegeven aan de zonde, verkiezen zij 

haar tot koningin van Lemnos, en sluiten Polyxo uit (5.320ff.). Wanneer de Argonauten 

toekomen op Lemnos, worden de vrouwen verliefd, en trachten de draad weer op te pikken 

met een nieuwe lading mannen (5.445ff.). Jason verwekt een tweeling bij Hypsipyle, hoewel 

dit tegen haar zin is (5.453ff.). Tenslotte doet het gerucht de ronde dat Thoas nog leeft, en 

dat Hypsipyle de moord op haar vader in scène heeft gezet, wat wrok en jaloezie opwekt bij 

haar zusters (5.486ff.). Zij moet vluchten van haar thuisland, maar wordt onderweg 

ontvoerd door piraten, die haar als slavin uitleveren aan het hof van Eurydice en Lycurgus 

(5.493ff.). 
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Het verhaal zet aan met de verschijning van Venus' slangen. De slang kwam reeds voor 

in het eerste boek van de Thebais (Poene, in de mythe van Linus en Coroebus, 1.557-672), en 

gold daar als het dier dat jongelingen het leven ontnam. Statius suggereert de terugkomst 

van Poene, de straffende slang van de godheden, op woordelijk vlak: lentoque irrepunt 

agmine Poenae (5.60). De slang kondigt ook hier steevast de dood aan, en vormt bovendien 

een betekenisvolle parallel met de realiteit waarin Hypsipyle zich bevindt. Net zoals Venus' 

slangen de dood van de Lemnische familieleden zullen veroorzaken, zo zal ook Opheltes, 

de zoon van Eurydice, gedood worden door een monsterlijke slang. De intrede van de 

dierensymboliek mist haar effect niet. De slangen zijn er de directe oorzaak van dat de 

vrouwen zich tot geweld bekeren. Polyxo, die vergeleken wordt met een bacchische 

Thyade (5.92), moedigt hen aan tot daden die alle geslachtsgrenzen overschrijden: pellite 

sexum! (5.105). Zij belooft zelf haar vier kinderen te doden (5.125ff.). Wanneer de Lemnische 

mannen aan de horizon verschijnen in hun schepen, is zij meteen gavisa (5.131), een 

adjectief dat in deze context hetzelfde sadisme suggereert als bij Eteocles (gavisus, 11.250), 

Tydeus (gavisa tigris, 8.474) en Capaneus (gaudens, 7.673). Deze vrouwen verdrijven hun 

sexus (5.105) en stappen actief in het welbekende dierenraster. De opoffering van Charops' 

zoon bestendigt de eed die de vrouwen maken (5.159).  

De gevolgen zijn desastreus: absolute furie regeert over het eiland (regnat Erinys, 5.202). 

De vrouwen worden vergeleken met Hyrcanische leeuwinnen, die op jacht gaan om hun 

welpen te kunnen voeden (5.203-5). Zoals zo vaak bij Statius, werkt de vergelijking 

provocerend. De leeuwinnen houden zich namelijk aan hun moederlijke verplichtingen, 

maar de Lemnische vrouwen perverteren deze rol volkomen. Ondanks hun beestachtige 

aard, die doet denken aan andere leeuwen in het epos, doden de leeuwinnen echter om 

hun gezin in leven te kunnen houden. De Lemnische vrouwen doden hun eigen gezin 

enkel en alleen uit egoïstische overwegingen. De vergelijking zegt dus weer iets over de 

immorele menselijke verhoudingen in het epos. Het idee van oneerbaar geweld binnen de 

familie overheerst Hypsipyles verhaal, en wordt middels de dierenvergelijking niet enkel 

benadrukt maar ook bekritiseerd. Geweld tussen familieleden is nog slechter dan het brute 

geweld in een primitieve dierenwereld. Hypsipyle blijft inmiddels in haar traditionele, 

vrouwelijke rol van slachtoffer: zij wordt vergeleken met een hinde die maar nipt aan de 

hongerige aanvallen van wolven kan ontsnappen (5.165-9).  

De ambiguïteit van de vrouwelijke rol, die zich ergens tussen "slachtoffer aan de zijlijn" 

en "furieuze oorlogsinstigator" laat bepalen, vindt haar hoogtepunt in de dierenvergelijking 

na de slachtpartij (5.330-4). Na hun luide weeklachten worden de Lemnische vrouwen 
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vergeleken met trillende vaarzen (zie het opmerkelijke hyperbaton: trepidae [...] iuvencae, 

5.330-2) die toekijken hoe hun leider gedood wordt door een Massylische leeuw. In het 

beeld, dat een vrij geloofwaardige weergave biedt van een natuurlijke situatie tussen dieren, 

zijn de vaarzen het slachtoffer geworden van een roofdier dat extern is aan de groep. Dat 

Statius uitgerekend dit beeld gebruikt, benadrukt de perverse aard van hetgeen de 

Lemnische vrouwen gedaan hebben, en de hypocriete manier waarop ze zichzelf nu 

opnieuw in een slachtofferrol hebben teruggetrokken. De vrouwen betreuren de gepleegde 

misdaden alsof ze door een ander zijn berokkend, terwijl de leeuw in Statius' vergelijking, 

het bloeddorstige roofdier, óók tot hen betrekking heeft (5.203-5). Zij staan aan de zijlijn 

zoals de vaarzen te rouwen, maar zijn eigenlijk de oorzaak van hun eigen verdriet. De 

vergelijking geeft perfect weer hoe de acties van vrouwen cyclisch zijn in de Thebais, en hoe 

nauw de concepten "rouw" en "wraak" verbonden zijn. Na de moord op hun mannen 

worden de vrouwen weer vergeleken met dieren die "onschuldig" zijn: vee dat stampend op 

de vlucht slaat (densarum pecudum, 5.349) en wegvliegende vogels (fugientum more volucrum, 

5.349). Ze betreuren dat de Furiën gevlucht zijn nu ze zichzelf moeten verdedigen: heu ubi 

nunc Furiae (5.350)? Iets later keert de natuurlijke, moederlijke aard van de vrouwen terug: 

rediit in pectora sexus (5.397). 

Hypsipyles verhaal wordt nog relevanter in het weergeven van de hierboven besproken 

vrouwelijke ambiguïteit wanneer we de externe motivatoren van de Lemnische vrouwen 

nader bekijken: Venus en de Furiën. De medeplichtigheid van Venus wordt door Statius 

meer dan eens onderstreept. Het is haar "hemelse hart" (movet et caelestia [...] corda, 5.59-60) 

dat het Lemnische volk niet kan bekoren. Zij is degene die de slangen loslaat (normaal de 

attributen van een furie), het zwaard aanreikt (ense [...] clara, 5.135-6) en uiteindelijk overal 

op het slagveld (én in de vers) te zien is: mixta Venus, Venus arma tenet, Venus admovet iras 

(5.158). Uitgerekend de godin van de liefde spoort vrouwen aan tot hun gruwelijke daden. 

Het blijkt duidelijk dat zij de handen in mekaar had geslagen met de Furiën, die gelijktijdig 

met haar verdwijnen de ochtend na de slachtpartij (5.302-3). Het gevaar van vrouwelijke  

liefde, en de wilde passies die ermee gepaard gaan, wordt in Hypsipyles verhaal duidelijk 

gedemonstreerd. Amor en pietas, zo zal nog blijken, zijn geen onschuldige, eenduidige 

krachten in de Thebais, maar zijn net zozeer capabel om de ketting van wraak in stand te 

doen houden: Venus admovet iras (5.158).  

Intussen slaat voor Hypsipyle het noodlot toe. Opheltes' leven gaat ten koste van haar 

verhaal. De baby, die ze eerder nog aan moeder aarde had toevertrouwd (in gremio vernae 

telluris, 4.793ff.), is intussen in slaap gevallen, en vormt een gemakkelijke prooi voor een 
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monsterlijke slang met Ovidiaanse kenmerken (Met. 3.31ff.) (Vessey 187 (1973)). Opheltes 

wordt gedood met een ferme tik van de staart (5.505ff.). Nog voor de oorlog goed en wel 

begonnen is, zorgt de aankomst van de Argiviërs reeds voor moederlijk leed. Het verlies 

van een zoon vormt meteen een onheilspellend voorteken van de Thebaanse oorlog. 

Opheltes werd in boek 4 omschreven als proles infausta, een "onheilspellend nageslacht" 

(4.749). Bovendien betekent Opheltes' tweede naam, Αρχέμορος (5.609), "het begin van de 

rampspoed" in het Grieks (Vessey xvii (1992)). Capaneus kan de slang doden met zijn speer 

(5.565ff.), maar het kwaad is al geschied. Hypsipyle rent naar de baby toe, in een verdriet dat 

Statius omschrijft als effera (5.591), wat opnieuw benadrukt dat er dus iets dierlijk (fera), wild 

en gevaarlijk is aan vrouwelijke rouw. Dat wordt nog verder benadrukt in een 

dierenvergelijking, waarin een moedervogel in het nest haar dode kuikens aantreft, ten 

prooi gevallen aan een slang (5.599-604). Hypsipyle is voor de tweede maal een gefaalde 

moeder. In het beeld dat Statius van haar geeft, is zij een weerloos wezen dat enkel de 

rampspoed van deze wereld kan ondergaan. 

In haar weeklacht (5.608-35) toont Hypsipyle enkele van de typische topoi die bij 

moeders terugkomen in de Thebais. Zij trekt de verminkte baby tegen zich aan, en klaagt 

dat haar borsten, eerder nog veilig en voedzaam voor Opheltes (ad ubera, 4.748), nutteloos 

zijn geworden (ubera [...] materna, 5.617-8). De moedermelk vloeit ongelukkig in de wonden 

van Opheltes (5.618-9). Zij kan niet langer functioneren als stilster of als moeder. Het beeld 

van de vogel, die verbijsterd het voedsel uit haar bek laat vallen (excutit ore cibos, 5.603), is 

dus zeer toepasselijk: ook Hypsipyle is niet langer in staat te voeden. Haar schuldgevoel 

jegens Lycurgus en Eurydice is immens. Het feit dat het verdriet van Opheltes' ouders de 

oorzaak vormt van meer wraakgevoelens, illustreert de werkwijze van de Thebais: Lycurgus, 

die Hypsipyle te lijf wil gaan, kan maar net tegengehouden worden door de Argiviërs 

(insana [...] ira, 5.654-5ff.). Het toeval dat Hypsipyle haar zonen toevallig wel kan 

terugkrijgen (5.710ff.), op het moment dat Eurydice de hare is verloren, zorgt voor enorme 

wrevel. Eurydices verdriet en jaloezie jegens Hypsipyle is de waanzin nabij, en overtreft die 

van mannen (asperior contra planctusque egressa viriles, 6.33). Wanneer zij Hypsipyle in 

aanwezigheid van haar twee teruggekeerde zonen ziet (6.132ff.), barst zij los in een 

woedende weeklacht (6.138-86). 

De weeklacht van Eurydice toont, net als bij Hypsipyle, de impact van kinderverlies op 

een moeder. Eurydice beschouwt zichzelf als degene die de vrucht van rampspoed heeft 

gedragen: primitias egomet lacrimarum et caedis acerbae [...] tuli (6.146-7). Zij heeft gefaald als 

moeder door afstand te nemen van haar zoon, en deze aan Hypsipyle over te dragen 
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(6.148ff.). Ook Hypsipyle betreurde dat zij Opheltes had toevertrouwd aan een andere 

moeder, namelijk moeder aarde (in gremio vernae telluris, 4.793ff.). Het is een terugkerend 

element in de moederlijke rouw. Zij hebben de fout gemaakt afstand te nemen van hun 

zonen en hen toe te vertrouwen aan een wereld die zij niet onder controle hebben. Het 

verlies is erg lichamelijk. De zonen hebben de sfeer van de controleerbare, moederlijke 

schoot verlaten ten voordele van een wereld van oorlog en geweld. Tegenover die wereld 

van oorlog en geweld staan vrouwen machteloos. Net zoals Hypsipyle als de vogel was die 

met lede ogen toekijkt hoe haar kuikens zijn gedood door een slang (5.599-604), zo is 

Eurydice als een vaars beroofd van haar kalf door een wild dier (6.186-92). De weeklacht 

van Eurydice, waarin zij ijvert voor de dood van Hypsipyle (6.169ff.), eindigt dus op haar 

vergelijking met een moederdier. Het kalf is weggetrokken van de moederlijke sfeer (primo 

fraudatum lacte iuvencum, 6.186; ab ubere, 6.187), overgeleverd aan een wild dier (fera, 6.188) of 

aan een herder die het offert (pastor ad aras, 6.188).  

De uitwijding die het epos maakt rond Hypsipyle is dus allesbehalve irrelevant (Vessey 

170 (1973)). Statius geeft in de passage aan dat de Thebais een verhaal is waarin moederlijke 

machteloosheid uitmondt in nog meer oorlogsgruwel. Het einde van boek 4, boek 5, en het 

begin van boek 6 bevatten dense passages van geweld en verdriet, voornamelijk beleefd 

vanuit een vrouwelijk perspectief. Ten eerste toont de mise-en-abyme van de Lemnische 

vrouwen aan hoe gevaarlijk dicht de passies van liefde en furie bij elkaar kunnen liggen. 

Het is precies deze spanning tussen "veranderlijke furie" en "lieftallige moeder" die inherent 

was aan de klassieke perceptie van de vrouw. Hypsipyles verhaal, waarin een moeder plots 

een furieuze moordenares wordt, lijkt dus wel een hyperbolische nachtmerrie, maar wel 

eentje die eigenlijk niet zo ver van de Thebaïsche realiteit staat (Lesueur 239). Het verhaal 

bevat immers thematische verbanden met het epos in zijn geheel. Het betreft hier een 

immorele strijd tussen familieleden, wat een link legt met Polynices en Eteocles' 

broederstrijd. Bovendien lijkt het epos in zijn geheel effectief een strijd tussen man en 

vrouw, net zoals bij het Lemnische volk: mannelijk geweld veroorzaakt antagonistische 

redevoeringen bij rouwende vrouwen. Zodra Hypsipyles verhaal afgelopen is, geeft de 

dood van Opheltes aan dat het bloedvergieten van de zonen kan beginnen. Hij is dan ook 

letterlijk de belichaming van "het begin van de rampspoed" (Αρχέμορος), en is meteen de 

oorzaak van woeste en zorgwekkende rouw bij Hypsipyle en Eurydice. Dit riskante, 

dubieuze aandeel van de vrouwelijke aanwezigheid in de Thebais wordt constant 

benadrukt in dierensymboliek: enerzijds stappen zij als Furiën in hetzelfde dierenraster 
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van oorlogslustige mannen, en anderzijds zijn zij "de vaarzen" (5.349, 6.186-92) of "de vogels" 

(5.349, 5.599-604), die hulpeloos toekijken op de ondergang van hun kroost.  

4.2.2. Iocasta 

Ook Iocasta's rol is dubbelzinnig in Statius' verhaal. Zij verschijnt tweemaal op 

scharniermomenten waarbij haar zonen op het punt staan elkaar te lijf te gaan, en 

tweemaal vormt haar verdriet een aanleiding tot een vergelijking met een furie of een 

bacchante (7.474ff. en 11.318, zie ook luctu furiata, 7.489). Iocasta is nog veel meer dan 

Eurydice de moeder die de oorlog gebaard heeft, en zij gooit alles in de strijd om een 

confrontatie tussen haar twee zonen te verhinderen. De inspiratie voor de weergave van 

deze Iocasta, een wanhopige moeder die zich tussen het wapengekletter van haar twee 

zonen werpt, heeft Statius bij Euripides en vooral bij Seneca gehaald (stabo; Phoen. 408 en 

Theb. 11.339) (Vessey 270-1 (1973)). In Seneca's Phoenissae wordt zij ook als furieus 

omschreven in haar monsterlijk verdriet (Vadit furenti similis, aut etiam furit; Phoen. 427), en 

de manier waarop zij daar haar eigen moederlijke organen wil vernietigen is een motief dat 

in de Thebais ook terugkeert (vgl. Phoen. 447 en Theb. 11.341-2) (Franchet d’Esperey 257-8).  

Ondanks het feit dat Statius Iocasta vergelijkt met een furie, is zij eigenlijk een 

personage dat pietas en vrede beoogt. De dubbelzinnigheid van haar rol is dus veeleer te 

wijten aan het feit dat zij een falende moeder is: zij slaagt er niet in haar zonen te verzoenen. 

Integendeel, het is best mogelijk dat zij deel van de beloning vormt waarvoor de zonen 

vechten. In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds vermeld dat Herskowitz Iocasta 

identificeert met de vaars (erepta [...] iuvenca, 2.325) waarvoor de rivaliserende stieren, 

Polynices en Eteocles, vechten (124-9). De terugkeer naar de koningin, en de overwinning 

van het moederland, is dus in principe hetgeen dat hier op het spel staat voor de broers. De 

invloed van Iocasta valt niet te ontzien. Zij kent haar belang in deze oorlog, en eist het 

"vervloekte recht" op dat haar baarmoeder heeft bij het betreden van het vijandelijke, 

Argivische kamp (ius exsecrabile [...] huic utero est, 7.484-5). Iocasta's furieuze verschijning 

slaagt er zelfs in de soldaten angst in te boezemen (7.485). Polynices is emotioneel 

aangedaan door haar bezoek, maar krijgt al snel een fikse uitbrander (asperat ira, 7.496). Het 

is tijdens die uitbrander - in een tussenwerpsel van slechts drie woorden - dat Statius 

perfect de schrijnende verhouding tussen moeder en zoon weet te vatten: Polynices wendt 

in schaamte zijn ogen af (quid aufers lumina? 7.508). Het is een sterk psychologisch tafereel, 

dat aangeeft hoezeer Iocasta haar zoon kan manipuleren. Haar rede is emotioneel en 

doeltreffend (Markus 118). Als de ambassadeur van pietas (7.506) vraagt  ze aan de 
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gewapende soldaten om medelijden te hebben met de gevoelens van een moeder: sua 

credite matri | viscera! (7.521-2), en net zoals Hypsipyle en Eurydice, benadrukt zij de 

lichamelijke, levengevende band tussen moeder en zoon (ubera, 524). Zij dreigt met 

zelfmoord, en in boek 11 zal blijken dat dit geen loos dreigement is (11.634ff.).  

Zij kan de troepen enigzins bedaren. Statius vergelijkt de soldaten met leeuwen die een 

mens reeds gevangen hebben onder hun eigen gewicht en het opeten van hun prooi 

uitstellen zodat ze kunnen genieten van de vangst zelf (7.529-33). Het beeld geeft dus vooral 

de tijdelijke aard van de Argivische ingetogenheid weer, want de leeuw zal zich alsnog aan 

de prooi tegoed doen. Hoewel Polynices zich bijna laat vermurwen door de moederlijke 

stem van vrede, komt Tydeus, de meest beestachtige strijder in de Thebais, al gauw roet in 

het eten gooien (7.538ff.). Hij kan de strijdlust van de troepen weer opflakkeren (7.559), en 

fera Erinys plant de zaden van het eerste gevecht (7.563). Iocasta's redevoering wordt 

vergeten, en vormt slechts een medium waarlangs Tydeus de strijdlust nog meer kan 

aanwakkeren. Ze wordt ruw het kamp uitgeduwd door de soldaten die zo-even nog 

zachtaardig waren (7.610-2). "Jocasta's maternal love is able to change the Argives from 

beasts into men; but Tydeus' ira falls upon them like a storm and madness reasserts itself" 

(Vessey 273 (1973)).  

Iocasta maakt duidelijk deel uit van een vrouwelijk front dat het mannelijke geweld 

aanklaagt. Statius is bovendien de eerste in de Latijn-Griekse literatuur die bij de intrede 

van Iocasta in het Argivische kamp ook haar dochters aan haar zijde plaatst, waarbij hij dit 

vrouwelijk front nog meer benadrukt (Lesueur 235). Het versterkt het idee van een battle of 

the sexes in de Thebais. Opvallend is hierbij dat Statius Antigone en Ismene omschrijft als 

melior iam sexus (7.479). Het is een ietwat raadselachtig deel van het vers. Enerzijds kunnen 

we hieronder veronderstellen dat Statius bedoelt dat de pietas van de twee zussen die van 

hun broers Polynices en Eteocles overstijgt, en zij daarom als vrouwen het mannelijke 

front overtroffen hebben. Anderzijds is het ook mogelijk dat Statius erop wijst dat zij een 

transitie doorgemaakt hebben van het "zwakke" geslacht (de vrouw) naar het "sterke" 

geslacht (de man). Zij hebben een soort mannelijke moed (virtus) aangenomen om het 

Argivische kamp te betreden. Ze hebben een actieve stap in de wereld van het slagveld 

gezet, waarbij zij hun conventionele plaats als vrouw verlaten hebben. Dit verlaten van 

vrouwelijke sexus betekende reeds bij de Lemnische vrouwen niet veel goeds: pellite sexum! 

(5.105). Er zit dus een potentieel gevaar verscholen in de vrouwelijke assertiviteit (zie ook de 

bespreking van Argia en Antigone (§4.2.4)). 
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4.2.3. Atalanta 

De moeder-zoon-relatie tussen Atalanta en haar zoon Parthenopaeus is een van de 

opvallendste in de Thebais. Het werd al eerder duidelijk gemaakt dat Parthenopaeus' band 

met zijn moeder erg nauw is: zijn schild beeldt haar jacht op het Calydonische everzwijn af 

(4.267), en ook zijn tunica is door haar geweven (9.691-2). Zelfs zijn naam verwijst naar zijn 

moeder: Παρθενοπαίος betekent "geboren uit een maagd" (Sinha 5). Atalanta verschilt van 

de overige moeders in het epos omdat ze een ware strijdster is. Ze noemt zichzelf sexum 

indignata (9.609): een vrouw met een mannelijk appetijt voor knokpartijen. Statius doet 

hierbij beroep op Ovidius' karakterisering van Atalanta. In de Metamorphoses wordt zij 

immers omschreven als virgineam in puero, puerilem in virgine (Met. 8.323). Zij is degene die 

Parthenopaeus steeds voorbereid heeft op oorlog, en hem gehard heeft in zijn aanvaringen 

met wilde dieren in hun grotten: antra ferarum (9.719), horrendasque domos magnarum intrare 

ferarum (9.798). Maar geen enkele training kon Parthenopaeus voorbereid hebben op de 

wilde dieren die het Thebaanse slagveld huisvest. Atalanta is zich maar al te bewust van 

het gevaar dat Parthenopaeus tegemoet gaat, en in boek 4 tracht zij hem tegen te houden 

(4.309ff.).  

De spanning tussen enerzijds het assertieve en strijdlustige aspect van Atalanta's 

karakter, en anderzijds haar moederlijke bekommernis om haar zoon, weet Statius te 

vatten in een dierenvergelijking (4.315-6). Haar angst maakt haar streng (aspera, 4.315), zoals 

een tijgeres die reeds beroofd is van haar welpen. Het beeld van de tijgeres plaatst haar 

naast andere mannelijke personages, zoals Eteocles (tigris [...] bella cupit, 2.128-33) en Tydeus 

(tigris gavisa [...] cupit, 8.474-5), maar Atalanta verschilt ook van die strijders omdat Statius 

moederlijk leed aan de dierlijke woede toevoegt, en het sadisme zoals bij Tydeus en 

Eteocles weglaat. Dit is een tijgeres die omwille van verdriet gedwongen wordt haar tanden 

te laten zien, niet een tijgeres die zoals Eteocles en Tydeus hunkert naar geweld (bella cupit 

(2.130) en gavisa [...] cupit (8.474-5). Door Atalanta echter in het dierenraster te plaatsen, 

benadrukt Statius alweer de gevaarlijke aard van een bekommerde moeder. Dat plaatst 

haar eerder in hetzelfde daglicht als Menoeceus' moeder, die met een tijgeres vergeleken 

wordt na de dood van haar zoon (10.820-6). Atalanta's smeekbede bij Parthenopaeus sluit in 

principe de cataloog af, die eigenlijk voorbeschikt is aan mannen en hun dierlijke 

eigenschappen (Sinha). Door een vrouw te laten optreden in een traditionele, literaire 

conventie zoals de mannelijke heldencataloog, benadrukt Statius opnieuw het idee dat er 

een vrouwelijke stem de patriarchale opvattingen tegenspreekt. Atalanta probeert haar 

zoon verstand bij te praten, net zoals Iocasta dat deed in het Argivische kamp. Maar de 
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weeklachten van vrouwen blijven hun effect missen (matris [...] fletu, 4.338), of veroorzaken 

een averechts effect.  

Atalanta wordt bedolven onder de zorgen (curarum pondere, 9.575), en geplaagd door 

nachtmerries (9.575ff.). Een ervan raakt haar in het bijzonder: zij droomt dat de eiken stronk 

die ze had opgedragen aan Trivia rot en bloedt (9.583ff.). In paniek snelt ze naar de tempel 

van Diana en smeekt de godin om zich over Parthenopaeus te ontfermen (9.623ff.). Indien 

dat onmogelijk zou blijken, ziet Atalanta haar baarmoeder, de oorsprong van haar leed en 

dat van Parthenopaeus, liever doorboord met Diana's pijlen (fige sagittis [...] infelicem uterum, 

9.633-4), een verzoek dat haar verbindt met Iocasta (11.341-2). In de Thebais is moeder-zijn te 

zwaar om dragen geworden. Statius verlegt de focus van Atalanta's moederlijk verdriet dan 

vrijwel meteen naar Parthenopaeus' aristeia, die gloreert dankzij Diana's goddelijke 

aanwezigheid (9.683; 9.726ff.). Precies wanneer Parthenopaeus niet langer zijn moeder en 

haar waarschuwingen indachtig is (matrisque suique | immemor, 9.737-8), vergelijkt Statius 

hem met een jonge leeuw (9.739-43). Ook Atalanta maakt deel uit van deze vergelijking. Zij 

is immers de mater Gaetula (9.739) die instond voor het grootbrengen van haar welp met 

vers vlees (cruentos [...] cibos, 9.739-40). De dierenvergelijking stelt alweer een moeder-zoon-

relatie centraal, net zoals in boek 4 (315-6), waarin de welp vermist wordt. De 

leeuwenvergelijking geeft Parthenopaeus' overgang weer vanuit de beschermende, 

moederlijke sfeer naar het slagveld waarin beestachtige krijgers als Capaneus (6.787-8, 

7.670-4), Tydeus (2.675-81, 8.593-6) en Polynices (7.529-32) de scepter zwaaien. Atalanta 

maakt deel uit van diezelfde wreedaardige wereld, of ze dat nu wil of niet.  

Parthenopaeus is zich bewust van het gevaar van moederlijk verdriet. In zijn laatste 

woorden drukt hij zijn strijdmakker Dorceus op het hart om zijn moeder voorzichtig te 

benaderen met het slechte nieuws van zijn overlijden (9.888ff.). Hij verontschuldigt zich om 

zijn hooghartigheid, een ondeugd die reeds uit zijn jeugd stamt (9.892), en wijdt zijn laatste 

woorden vrijwel volledig toe aan zijn moeder. In een emotioneel sterke scène, die vooral 

echo's oproept van Camilla's sterfscene in boek 11 (794-849) van de Aeneis (Jamset 98ff.), 

snijdt hij een lok af voor haar (crinem, 9.900), om alsnog de lichamelijke afstand (pro corpore, 

9.901) te overbruggen.  

Statius biedt in boek 9 veel meer aandacht aan de psychologie van Atalanta dan aan 

Parthenopaeus' heldendaden, wat een opvallend verschil markeert met de Ilias. In het 

Homerische epos moet het verdriet van bijstaanders de pathos van de aristeia eigenlijk 

vergroten. De rouw dient er ter verheerlijking van de held. Wat Statius echter doet, is 
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precies het omgekeerde: "Laments are so crucial to the plot of the Thebaid that sometimes 

instead of framing battle scenes as in Homer, battle scenes provide a frame for the laments" 

(Markus 106). De oorlogsdaden worden ontkracht in hun heldhaftigheid. Ze worden als 

vervreemdend ervaren omdat we de strijd beleven vanuit het perspectief van 

buitenstaanders. In de Thebais is het maar de vraag waar de strijd zich nu eigenlijk afspeelt. 

Is het tussen de mannen op het slagveld, of gaat de eigenlijke strijd tussen man en vrouw?  

4.2.4. Argia en Antigone 

Ook Argia en Antigone zijn sterke vrouwen in de Thebais. In het twaalfde boek van het 

epos, dat vrijwel volledig in het teken staat van vrouwelijke rouw, plegen ze allebei de 

transgressie die typerend is voor menig vrouwelijke figuren in de Thebais: ze verlaten de 

vrouwelijke sfeer aan de zijlijn van het slagveld (de limen), om zelf een actieve rol te spelen 

in het heldenverhaal en bijgevolg geassocieerd te worden met een wild dier. Dit betekent 

echter niet dat zij een even afstotelijke rol op zich nemen als bijvoorbeeld Tydeus. Hun rol 

is - zoals bij alle vrouwelijke personages in de Thebais - erg ambigue. Taisne geeft aan dat 

hun gemeenschappelijke elan bij het begraven van Polynices inderdaad een zeldzame 

instantie is in de Thebais waarbij liefde en pietas het pleit winnen van wreedaardigheid en 

geweld (76). Er is even kort een moment van spanning wanneer de twee vrouwen elkaar 

confronteren (12.362ff.) - een suspecta silentia die voorafgaat aan hun wederzijdse 

bekendmaking (12.370) - maar vervolgens sluiten zij een hechte band. Zij worden 

bondgenoten in rouw (sociam, 12.382), en verwerken de dood van hun gemeenschappelijke 

geliefde door samen zijn lichaam te bewenen en elkaar verhalen te vertellen over Thebe en 

Argos. Zij lijken wel het vredesbesluit van de Thebais vast te leggen: voor het eerst kunnen 

de twee steden zich verzoenen. Antigone wordt als een nieuwe zus voor Argia (Manioti 83). 

Een verbintenis tussen twee "zussen" beëindigt het conflict tussen twee broers. Maar 

hoewel Argia en Antigone inderdaad het slagveld opgaan met de beste bedoelingen, geeft 

Statius ook een onheilspellende toon aan het zelfstandig optreden van deze vrouwen. 

Uiteindelijk zullen Argia en Antigone ervoor zorgen dat de strijd tussen Eteocles en 

Polynices zich nogmaals kan herhalen op de brandstapel. Hun manifestaties van rouw 

resulteren namelijk in een nieuwe oorlog. Argia en Antigone delen overigens dezelfde 

frustratie: hun smeekbeden konden nooit Polynices' lot voorkomen (nil vestrae valuere 

preces? 12.403). Dergelijke klacht verbindt hen met moederfiguren Atalanta en Iocasta.  

In het begin van het epos maakt Statius middels een flashback duidelijk dat Antigone 

een potentiële overschrijdster is van het epische rollenpatroon. Ze is een durfster (ausa, 
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2.314), een meisje met een eigen wil: na Polynices' verbanning, volgt ze hem nog totdat 

Polynices zelf haar verbiedt nog verder te gaan, en hij laat haar achter in limine primo (2.314). 

Polynices dwarsboomt dus haar onderneming door haar aan de zijlijn te plaatsen: zij mag 

geen deel uitmaken van de oorlog die enkel voor mannen geschikt is. Antigone wordt 

beperkt tot het domein van de vrouwen aan de marge (cfr. 2.479, 3.53, 11.416). In eerste 

instantie zien wij hoe zij deze traditionele rol van de vrouw plichtsbewust vervult. In de 

teichoscopia van boek 7 (243-373) staat ze als onzichtbare maagd (nondum concessa videri, 7.243) 

op een eenzame toren (turre [...] sola, 7.243) ver van het slagveld (procul, 7.243), als een 

Helena uit de Ilias (3.139-384). Maar gaandeweg ontgroeit ze deze passieve rol volkomen. 

Samen met haar zus Ismene en haar moeder Iocasta gaat ze naar het Argivische kamp om 

Polynices tegen te houden (7.479ff.). Ook in boek 11 tracht ze nogmaals vanop de Thebaanse 

muur Polynices te overhalen om de confrontatie met hun broer Eteocles niet aan te gaan 

(11.354), en de manier waarop ze Creon weet te paaien na een verhitte ruzie met haar vader 

Oedipus wijst op haar assertieve karakter (11.707ff.). Maar haar ware transgressie is dat zij in 

boek 12 Creons bevel negeert, en 's nachts ontsnapt uit Thebe om Polynices' lijk te zoeken 

en te begraven. Het is deze transgressie waarvoor Antigone het meest bekend staat in de 

Grieks-Romeinse traditie, en Statius markeert ze met een dierenvergelijking (12.356-8). 

Antigone overschrijdt de grens die haar opgelegd is door mannen zoals Creon en 

Polynices. Ze ondermijnt de patriarchale autoriteit door zelf los te breken (erumpit, 12.356) 

uit haar rol van plichtsbewuste maagd achter de Thebaanse muren. Door haar te 

vergelijken met een jonge leeuwin, benadrukt Statius haar overgang van een vrouwelijke 

naar een mannelijke wereld. De eerste is er een van geborgenheid aan de limen, de tweede 

is er een van beestachtigheid, het strijdveld van mannelijke virtus. Antigone ontsnapt, zoals 

Parthenopaeus (9.739-43), aan de invloed van de moederlijke sfeer (sine matre, 12.358). Beide 

welpen worden dan ook omschreven als "vrij" (liber, 9.743; libera, 12.357). Ze kan voor het 

eerst haar rabies (12.357) en furor (12.358) verspreiden. De ontsnapping uit Thebe markeert 

dus een belangrijk - en ook gevaarlijk - overgangsmoment voor Antigone: ze maakt een 

actieve keuze om deel uit te maken van het strijdgeweld. Haar evolutie heeft niet bepaald 

positieve gevolgen: door de twee broers op eenzelfde brandstapel te leggen, wakkert ze hun 

wederzijdse haat opnieuw aan.  

Ook Argia wordt in het begin van het epos voorgesteld als een bescheiden verschijning. 

Een maagdelijk wit en een bescheiden schaamrood vloeien in elkaar over op haar wangen 

(pariter pallorque ruborque, 1.537) en zij wendt verlegen haar ogen af wanneer zij Polynices 

ziet (1.538-9). Samen met haar zus Deipyle wordt ze door haar vader Adrastus geprezen om 
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haar honos en haar pudor (2.160). De kuisheid van Argia plaatst haar in volkomen harmonie 

met de verwachtingen van de patriarchale maatschappij. Maar Statius maakt reeds subtiel 

duidelijk dat zij, net als Antigone, een potentiële overschrijdster is. De eerste actie die Argia 

maakt, is er een waarbij ze gretig uit haar slaapkamer komt (Nec mora [...] arcano egressae 

thalamo, 1.533-4). De "egressie" insinueert reeds Argia's toekomst als onvrouwelijke heldin. 

Bovendien wordt ze daarop tweemaal vergeleken met de godinnen Pallas en Diana (1.534-6; 

2.236-43). Volgens Agri wordt daarmee Argia's rol als transgressieve vrouw in het epos reeds 

aangekondigd: 

Indeed, both goddesses, Pallas and Diana, [...] are transgressive female in their rejection of 

feminine space / role, and in their concern with the masculine realms of warfare and hunting 

respectively. [...] The divine simile is also important in that it is frequently associated with female 

figures (Nausicaa, Dido, Argia and Medea) who are called on to take a relatively prominent role 

in the epic, exceeding the limits of the domestic interior of the domus traditionally assigned to 

women, and through which the female voice appears frequently at some point or another in 

antagonism to a certain form of male authority. (725) 

En inderdaad, Argia kan haar handen niet in onschuld wassen. Zij zal uiteindelijk de 

oorlog inleiden, en ze zal het doen uit liefde. Polynices wordt namelijk gekweld door het 

verleden. Voor hem lonkt de oorlog steeds. Hij wil weg van de geborgen sfeer in Argos. 

Deze emotie illustreert Statius opnieuw aan de hand van de limen. Wanneer hij Argia op 

het hart heeft gedrukt dat haar zorgen tevergeefs zijn, haast hij zich snel weg van de kamer 

(2.352ff.). Statius gebruikt hiervoor de woorden caro limine (2.363). De limen wordt doorheen 

het werk beschouwd als een plek van vrouwelijke passiviteit en machteloosheid. Met caro 

benadrukt Statius bovendien dat deze plek er een is van moederlijke veiligheid en 

geborgenheid. Polynices verlaat dus niet enkel de limen van de kamer, maar wil ook in 

ruimere zin zijn passieve rol aan de zijlijn laten varen. De gretigheid waarmee hij dit doet 

(raptim, 2.363), doet overigens denken aan hoe Argia eerder haar arcano thalamo verliet ten 

gunste van Polynices (1.533-4). Argia belichaamt dus de moederlijke thuishaven die 

Polynices koste wat het kost wil verlaten. De manier waarop Argia zich als een moeder 

verhoudt tot Polynices, is overigens een notie die doorheen het epos terugkeert (Agri 739). 

Argia hoort het beest uit het verleden blaffen in Polynices' borst (latrantia pectora, 2.338), 

en maakt zich grote zorgen. Ze begrijpt niet welke betere thuis er te vinden kan zijn voor 

Polynices in Thebe (2.351-2), en voelt zich om die reden gefaald als echtgenote. Haar 

onbaatzuchtige bekommernis om haar man siert haar, maar is tevens ook hetgene dat de 

oorlog inluidt. Aan het einde van boek 3 smeekt zij namelijk haar vader Adrastus om 
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Polynices zijn zin te geven: da bella (3.696). Zelfs al was ze een tijgeres geweest (tigridis horror, 

3.693) had ze diens constante heimwee niet kunnen verdragen. Argia heeft de moed en het 

doorzettingsvermogen van een tijgeres nog niet, maar Statius kondigt hier reeds het dier in 

potentie aan: Argia's overschrijdende aard is reeds aanwezig maar zal zich pas in boek 12 

volop ontplooien. De manier waarop ze haar vader benadert plaatst haar bovendien in een 

traditie van andere smekende, epische vrouwen zoals Venus (Aen. 1.277-9) en Thetis (Ilias 

1.495ff.). Deze intertekstuele associaties zorgen ervoor dat Argia getypeerd wordt als 

moeder, en dat Polynices functioneert als een soort anti-Aeneas of anti-Achilles (Agri 739). 

Het moederlijke aspect van Argia's personage wordt nog meer benadrukt omdat ze haar 

zoontje Thessander onder haar liefdevolle boezem meedraagt (sub ubere caro, 3.682). Het 

gebruik van het woord caro herneemt het idee van de caro limine (2.363) dat eerder 

besproken werd in verband met Polynices: zowel Thessander als Polynices maken 

voorlopig deel uit van Argia's moederlijke, veilige domus. Ook later in het werk zal ze 

vergeleken worden met Ceres, de moederlijke godin par excellence, wanneer ze op zoek 

gaat naar Polynices' lijk op het slagveld (12.270-7). 

Na Polynices' dood verschijnt Argia aan het hoofd van een groep rouwende, furieuze 

Argivische vrouwen (12.111ff.), op weg naar hun gloria (12.136). Deze vrouwen hebben een 

heldhaftig doel, namelijk het begraven van hun echtgenoten (Bessone 200). Naarmate ze 

dichter bij Thebe komen, lopen ze Ornytus tegen het lijf (12.141). Hij raadt hen af om nog 

verder te gaan: het slagveld is immers een wereld van vogels en wilde beesten geworden 

(solis avibusque ferisque | ire licet, 12.153-4). Ornytus stelt voor om Theseus te raadplegen 

alvorens het op te nemen tegen de tiran Creon, die nu de scepter zwaait in Thebe. Dit 

dilemma verdeelt de groep Argivische vrouwen: ze worden vergeleken met vaarzen die in 

de verte een Hyrcanische tijgeres horen brullen (12.169-172). Thebe en haar slagveld zijn een 

oord van woeste dieren geworden, ongeschikt voor vrouwen. De smekelingen besluiten 

Ornytus' raad te volgen en de hulp van Theseus in te roepen, maar Argia wil net als 

Antigone de grens oversteken en de overgang van een vrouwelijke naar een mannelijke 

wereld maken. Haar voornemen markeert Statius met opvallende verzen: hic non femineae 

subitum virtutis amorem | colligit Argia, sexuque immane relicto | tractat opus [...] (12.177-9). Argia 

neemt actief virtus op, een dubbelzinnige deugd in de Thebais (zoals besproken bij 

personages als Capaneus (3.615), Amphiaraus (7.702) (zie §3.2.2) en Parthenopaeus (4.319) 

(§3.2.3)), en breekt daarbij los uit haar vrouwelijke begrenzingen. Haar nieuwe moed staat 

in schril contrast tot haar bescheiden deugdzaamheid in de eerste boeken van het epos 

(Agri 740). Ze wordt zoals Atalanta (sexum indignata, 9.609) of zoals Polyxo (pellite sexum! 
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5.105) in haar overgang tot de beestenwereld. Ze draait zo actief het traditionele 

rollenpatroon om: deze keer is het Polynices die als een schim toekijkt vanop de drempel (a 

limine summo, 12.190). Zij betreedt het slagveld en Polynices zal passief vanop de zijlijn 

toeschouwen. Argia is de nieuwe heldin van het epos. Gedreven door pietas en liefde (12.186) 

begeeft ze zich als een furieuze vesana naar het slagveld (12.220ff.). De tocht die ze aflegt 

(12.228ff.) roept echo's op van de tocht die Polynices aflegde in boek 1, toen hij als banneling 

van Thebe naar Argos trok (1.336ff.). Beide tochten vatten aan met het ondergaan van de 

zon (cfr. 1.336 en 12.228), en spelen zich dus af in koude duisternis. In beide gevallen zijn de 

woeste landschappen nu eens rotsachtig, dan weer bebost. Zowel Polynices als Argia zijn 

de weg meer dan eens kwijt (cfr. 1.367-9 en 12.240-2), terwijl ze zich begeven door het land 

van slapende dieren (cfr. 1.339, 1.377-8 en 12.235-6).3 Argia onderneemt hier een epische iter 

(cfr. 1.369 en 12.232) die normaal gezien voorbehouden is aan mannelijke helden zoals haar 

echtgenoot. Dit is Argia's mini-Aeneis (Agri 740-4).   

De manier waarop Argia doorbreekt in deze mannelijke wereld doet sterk denken aan 

de manier waarop Antigone ontsnapt aan de Thebaanse muren: irrumpit [...] campos (12.269) 

en erumpit muris (12.356). De twee vrouwen forceren zelfstandig een eigen weg naar het 

slagveld (12.269, campos) van de Thebais en verlaten de muren (12.356, muris) van hun domus. 

Antigone werd in deze overgang vergeleken met een leeuwin. Ook Argia krijgt dierlijke 

eigenschappen in het aannemen van mannelijke virtus, meer bepaald wanneer ze 

Polynices' lichaam in het duister kan terugvinden dankzij de hulp van Juno. De woede die 

ze voelt jegens Eteocles is zo groot dat ze ermee dreigt om de wilde aasdieren te overtreffen 

in het verminken van zijn lijk (12.343, vincam volucres [...] excludamque feras). Argia 

assimileert zich dus met de vogels en wilde dieren waarvoor Ornytus zo-even nog 

gewaarschuwd had: solis avibusque ferisque | ire licet (12.153-4). Bovendien weerklinken in 

haar speech opnieuw klachten die overeenkomsten vertonen met die van andere 

moederfiguren in het epos. Zo vraagt ze naar de afwezigheid van zijn moeder (ubi mater? 

12.331), en is zij het zoveelste voorbeeld van een vrouw die zichzelf verantwoordelijk acht 

voor de oorlog: ipsa dedi bellum (12.336). Naast Iocasta en Eurydice krijgen we hier dus nog 

een derde vrouw die de oorlog "gebaard" heeft. Door haar vader te overtuigen (da bella, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 1) Duisternis: a) Polynices: 1.342-3, nec [...] iubar; 1.343, umbris; 1.344, crepuscula; 1.346, nox atra; 1.351, noctem; 1.351, 
tenebrosa; 1.363, umbrosi; 1.376, opaca; 1.385, atra. b) Argia: 12.234, nigra; 12.242, tenebrae. 2) Rotsachtig: a) Polynices: 
1.364, saxa iugis; 1.365, e montibus. b) Argia: 12.232, saxa; 12.244, iugi. 3) Bebost: a) Polynices: 1.361, nemus; 1.362, 
silvarum; 1.376, nemorum. b) Argia: 12.233, nemorumque. 4) Koud: a) Polynices: 1.338, gelidum. b) Argia: 12.242, 
gelidae. 5) Wilde beesten: a) Polynices: 1.339, pecudes volucresque; 1.377-8, metuenda [...] ferarum [...] stabula. b) 
Argia: 12.235-6, somnosque ferarum | praeter et horrendis infesta cubilia monstris.  
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3.696) en door Amphiaraus' echtgenote Eriphyle om te kopen met de halsketting van 

Harmonia, zorgde Argia ervoor dat Polynices uiteindelijk naar Thebe kon vertrekken.  

Terwijl hij in leven was heeft Polynices zowel Antigone als Argia in de marge 

gedwongen, en zijn dood heeft hen toegelaten dat zij losbarsten. Uiteindelijk zal uit de 

kortstondige samenwerking tussen beide vrouwen echter niets meer dan een nieuwe 

oorlog voortvloeien. Hun goede voornemen om Polynices te cremeren zet het conflict 

gewoon voort. Zelfs in de dood - op de brandstapel - kunnen Eteocles en Polynices geen 

vrede vinden met mekaar (Ecce iterum fratres! 12.429) en het conflict met Creon bereikt een 

nieuw hoogtepunt (12.452ff.). Bovendien kent hun eigen vriendschap een somber einde: Zij 

ruziën over wie de misdaad gepleegd heeft en wie bijgevolg de zwaarste straf verdient 

(12.456ff.). Hun eervolle woorden verdwijnen als sneeuw voor de zon: iram odiumque putes 

(12.462).  

4.2.5. Conclusie van Hypsipyle, Eurydice, Iocasta, Atalanta, Argia en Antigone 

Uit bovenstaande besprekingen van enkele van de meest prominente vrouwelijke 

figuren in de Thebais werd duidelijk dat ook vrouwen actief deel uitmaken van de 

beestachtige oorlogswereld in de Thebais. In eerste instantie is hun voornaamste wens om 

hun zonen weg te houden van het slagveld, en ze veilig te houden binnen de huiselijke 

kring (de limen), maar wanneer ze daarin falen verwijten ze zichzelf dat ze gefaalde 

moeders zijn, met nutteloze moederlijke organen en lamenta die steeds te laat komen. De 

frustratie en het verdriet die daarop volgen houden de wraakcyclus van de Thebais in stand. 

Het verlies van hun zonen vormt een passionele aanleiding om actief in het dierenraster 

van de mannen te stappen. We zien hoe de vrouwen virtus aannemen, en dus hun 

traditionele geslachtseigenschappen verlaten, om actief deel uit te maken van het epische 

verhaal. Statius betrekt zowel man als vrouw, linkt hun acties aan elkaar via de 

dierenvergelijkingen en integreert ze als de kettingen die de oorlogsmachine van het epos 

draaiende houden. De vaart van de snel opeenvolgende dierenvergelijkingen suggereert de 

onafwendbaarheid van deze beestachtige oorlog, waarin zowel man als vrouw betrokken 

zijn. In het laatste deel van deze paper zullen we deze narratieve strategie van Statius van 

naderbij bekijken.  
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5. Man en Vrouw  

5.1. De Eenheid van het Epos 

De Thebais is lange tijd verworpen als een disproportioneel werk. Het epos werd 

verweten episodisch te zijn en onsamenhangend: Statius verkoos de retorische kracht van 

losse passages boven eenheid en evenwicht. Dit grote euvel van het epos heeft wellicht een 

historische oorsprong: alvorens Statius de Thebais uitbracht in zijn geheel, werden delen 

van het epos reeds gereciteerd, zodat hij het werk nog kon wijzigen naar de smaak van het 

publiek. En de smaak van het late 1e eeuwse Rome ging nu eenmaal uit naar praal en 

bombast. Statius' Thebais is doordrongen van deze voorliefde voor pompeuze retoriek 

(Vessey 55 (1973)). Misschien is er in het geval van de Thebais ook een praktische verklaring: 

Statius moet moeite gehad hebben met de beperkingen die hij zichzelf had opgelegd door 

de mythe van de Zeven tegen Thebe te kiezen. De mythe is relatief kort, terwijl een 

traditioneel epos naar de klassieke normen daarentegen 12 boeken moest zien te vullen. 

Twee delen van het werk kregen het meeste kritiek te verduren: ten eerste is het middelste 

deel van het epos, het verhaal van Hypsipyle en de Lemnische vrouwen, een 

problematische passage die ons wegtrekt van de relevante verhaalstof. Het lijkt een 

volstrekt overbodige raamvertelling, in tegenstelling tot de flashbacks van Aeneas in boek 2 

en 3 van de Aeneis, die een substantieel onderdeel uitmaken van het verhaal en de 

karakterisering van de protagonist. Ten  tweede wordt ook het 12e boek van de Thebais 

soms als hinderlijk beschouwd. De broedertwist tussen Polynices en Eteocles is reeds 

afgelopen op het einde van boek 11, een extra boek lijkt slechts tot een anticlimax te leiden. 

Door de overvloedige ruimte die het kader van een epos bood, moest Statius ongetwijfeld 

belangrijke keuzes maken wat betreft de delen die hij het meest wou belichten, welke 

personages hij meer of minder wou betrekken en in welke sfeer hij deze mythe tout court 

naar voren wou brengen. Het verhaal zelf is immers welbekend bij iedereen: het publiek 

weet wat het inhoudt, maar nog niet hoe het verteld zal worden. Uit de keuzes die Statius 

gemaakt heeft blijkt dat hij wel degelijk een focus had in zijn herwerking van de mythe: 

macht. Dit thema wordt niet verbeeld in slechts één hoofdpersonage, zoals in de Aeneis, 

maar komt tot stand in een dynamische wisselwerking tussen verschillende personages (in 

verschillende passages). De Thebais is inderdaad fragmentarischer en zet ons gemakkelijker 

op het verkeerde spoor. Vessey wijst erop dat de eenheid van een epos niet geconcentreerd 

is maar diffuus (55 (1973)): in principe is ieder epos in wezen episodisch, maar "de manier 

waarop een auteur zijn werk begiftigd met eenheid kan verschillend zijn" [eigen vertaling] 
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(Vessey 55 (1973)). Het bruuske afwisselen van de episoden waarin nu eens dit personage en 

dan het andere de hoofdrol krijgt, wijst erop dat macht in de Thebais een grillig concept is. 

Niet alleen Polynices en Eteocles zijn verwikkeld in die machtsstrijd. We zullen zien dat het 

epos heen en weer slingert tussen passages van mannelijke strijd en vrouwelijke lamenta 

die constant met elkaar in conflict gaan en elkaar daarom steeds opnieuw aanhitsen. Het 

thema van macht wordt dus beklemtoond op een narratologisch niveau: Statius geeft nu 

eens de mannen, dan weer de vrouwen een stem. Hij creëert een evenwicht door de macht 

gestadig te verleggen van het mannelijke naar het vrouwelijke kamp en omgekeerd. Deze 

gemeenschappelijke machtslust van zowel man als vrouw wordt in een dierenvergelijking 

aangegeven.   

5.2. Genderconflicten 

De Thebais schommelt tussen passages van oorlog en passages van pietas, respectievelijk 

vertegenwoordigd door enerzijds mannelijke en anderzijds vrouwelijke personages. Tot 

tweemaal toe wordt Hypsipyle met pietas gelinkt (5.627; 6.153), Iocasta geldt als een soort 

ambassadeur van pietas (7.506) en zowel Argia als Antigone beweren door pietas te worden 

aangespoord (12.186; 12.384; 12.459). Statius laat tot slot de allegorie van Pietas letterlijk met 

een anxia mater samenvallen (11.461). Wanneer Pietas het slagveld opkomt en haar lamenta 

uit (11.465-81), weet dit enigszins de troepen te bedaren (subita [...] pace, 11.474) en een gênant 

afgrijzen bekruipt de broers die op het punt stonden elkaar te lijf te gaan (tacitus subrepsit 

fratribus horror, 11.476). Deze passage geeft treffend weer hoe moederlijke lamenta werken in 

het epos: ze onderbreken en bedaren de mannelijke oorlogsrazernij door tussenin te 

komen staan (obsistite, 11.478). De vrouwen zijn de drempels die de vaart van de Thebais 

even kunnen verzachten. Statius laat vrouwen dus de autoriteit overnemen, en wanneer ze 

dit doen meten ze zichzelf als het ware een "mannelijke vermomming" aan, oftewel 

cultusque viriles (11.477), zoals Pietas die draagt wanneer ze de soldaten bedaart. De 

interruptie van de vrouw in het verhaalverloop gaat namelijk gepaard met een aanname 

van mannelijke virtus en het uitdrijven van de vrouwelijke sexus. Moeders grijpen naar de 

wapens van lamenta. Dit zijn geen echte wapens van metaal, maar inderdaad arma [...] 

simulata (11.477), zoals Pietas er heeft.  

Het werd hierboven reeds duidelijk dat mannen een actieve rol hebben op het slagveld, 

en vrouwen een passieve rol aan de zijlijn (de drempel, of de limen). De Thebais maakt van 

deze constante wisseling tussen geweld / vrede, beestachtigheid / menselijkheid, man / 

vrouw een vast ritme. Het is een tempo dat bepalend is voor de vaart van het epos. De 
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wisselwerking tussen man en vrouw is herkenbaar en repetitief, en biedt een houvast in de 

progressie van het verhaal. Deze duidelijke lijn in de manier waarop Statius de mythe 

herwerkt, is al vaak aanleiding geweest tot gendergerelateerd onderzoek. Elaine Fantham 

benadrukte dat de lamenta van vrouwen op regelmatige basis de vaart van het epos 

onderbreken en bekritiseren (1999). Ook Victoria Pagán zag dat momenten van rouw een 

belangrijk contrast gaven met de dominerende oorlogspassages. Ze onderzocht hoe de 

Thebais gestructureerd werd met zogenaamde aftermath narratives, passages waarin de 

oorlog net achter de rug is, en waarin rouw en rust kortstondig de toon van het verhaal 

bepalen. Deze aftermath narratives vormen een voorbereiding op het vrouwelijke einde van 

de Thebais (2000). Antony Augoustakis, gewapend met de terminologie van de Bulgaarse 

linguïst en psychoanalytica Julia Kristeva, benaderde de Thebais als een tekst waarin de 

vrouwelijke, semiotische taal het opneemt tegen de mannelijke, symbolische taal. Hij stelde 

met andere woorden vast hoe de vrouwelijke stem een onderbreking vormt van de 

mannelijke, patriarchale stem die het epos richting oorlog duwt (2010 en 2012). Deze 

onderzoekers benadrukken dus ook dat er naast de eigenlijke strijd op het slagveld tussen 

mannen, er nog een andere strijd aan de gang is in de Thebais, namelijk die tussen man en 

vrouw.  

We hebben reeds hierboven gezien dat er heel wat assertieve vrouwen in de Thebais 

voorkomen. Ook zij getuigen, net zoals de mannelijke helden als Polynices, Eteocles, 

Tydeus etc., van een strijdvaardige wil. Door te interrumperen in het epische verhaal tonen 

ze zich als evenwaardige kandidaten in het machtsspel van de Thebais. Ten eerste is er 

Hypsipyle, die vrijwel letterlijk het woord van de auteur overneemt als nieuwe verteller, en 

een verhaal vertelt waarin vrouwen het zwaard opnemen tegen hun mannen. Het is 

treffend dat Statius ervoor gekozen heeft dit verhaal zo gedetailleerd in het epos te 

integreren en het bovendien vrijwel in het midden te plaatsen. In het hart van het epos 

plaatste hij een raamvertelling die letterlijk het conflict tussen man en vrouw verkent (de 

strijd tussen de Lemnische vrouwen en hun echtgenoten), verteld door een vrouwelijk 

personage. Zoals eerder besproken, telt de mythe van de Lemnische vrouwen als een 

omineuze voorbode van het genadeloze bloedvergieten dat nog komen zal en de 

familiegebonden wraakgevoelens die zo overheersend sterk zijn in het epos. Maar het 

verhaal kan ook functioneren als een soort narratieve veruitwendiging van een van de 

opvallendste thema's van de Thebais: conflict tussen man en vrouw. Hypsipyles verhaal 

doet Adrastus en zijn troepen even halt houden. Zo stelt ze de oorlog uit. Er wordt ruimte 

gegeven aan haar persoonlijke, vrouwelijke getuigenis, die de Argiviërs kortstondig het 
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opzet van hun marcheren doet vergeten, en ze in een soort "metaforische slaap" brengt 

(Augoustakis 32 (2010)). De elegische toon van haar verhaal concurreert met het epische 

genre waarin de mannelijke helden bezongen worden: "it is the genre itself ultimately that 

fights the war with elegy, as the middle of the Thebaid is transformed into an extensive 

Herois, borrowing a well-known script from Ovid upon which Hypsipyle embroiders her 

personal, post-Ovidian story" (Augoustakis 32 (2010)). Een vrouwelijk genre, de Herois, 

tracht het mannelijk genre te doorbreken, net zoals de vrouwen op Lemnos het heft in 

eigen handen nemen in een seksuele wraakactie. De omkering van het rollenpatroon is wat 

de nachtmerrie realiseert: vrouwen worden vergeleken met dieren (5.165-9; 5.203-5; 5.330-4), 

en drijven daardoor de eigenschappen uit die passen in hun traditionele genderrol (pellite 

sexum, 5.105). Met de Lemnische emancipatie wijst Statius de gevaren aan van wat er 

gebeurt als vrouwen hun limen verlaten en hun eigen lot trachten te verbeteren door zich te 

verzetten tegen de patriarchale bovenlaag. Hypsipyles verhaal is zowel inhoudelijk als 

vormelijk een rebellie tegen de mannelijke mars naar Thebe.  

Iocasta's tussenkomst bij Polynices (7.470ff.) en Eteocles (11.315ff.) zorgt op een 

gelijkaardige manier voor een interruptie in het verhaalverloop. Haar moederlijke lamenta 

kunnen gelezen worden als openlijke protesten tegen de mannelijke oorlogswaanzin, en 

haar invloed is - in tegenstelling tot de Iocasta in Seneca's Phoenissae - bijzonder groot 

(Markus 119). De soldaten huiveren wanneer ze het kamp binnen komt (7.485ff.). Ze slaagt 

er vervolgens bijna in om Polynices te overtuigen en zijn broer niet te bevechten (7.527ff.). 

Haar invloed dreigt heel even het hele opzet van het epos letterlijk te "breken": frangebant 

dicta (7.527). Haar woorden kunnen Statius' verhaal aan diggelen slaan. Iocasta probeert het 

verhaalsverloop van de Thebais met haar hele lichaam te barricaderen (Augoustakis 66 

(2010)): ze dreigt met zelfmoord (7.526-7), en ze dreigt bij Eteocles dat hij over zijn moeders 

lijk zal moeten gaan om Polynices te bevechten (11.339). Net zoals Hypsipyle houdt zij een 

discours dat haaks staat op de mannelijke intenties: ze krijgt uitgebreid de gelegenheid om 

haar stem te laten horen.  

 Volgens Sinha houdt ook Atalanta's opkomst, vlak na de cataloog in boek 4, een 

ingenieuze inversie in. Wanneer het nieuws haar bereikt dat Parthenopaeus zal deelnemen 

aan de oorlog, wordt ze meteen razend en stormt ze op de troepen af. Haar inbreuk in de 

tekst wordt gemarkeerd met een dierenvergelijking: zij is zoals een tijgeres wiens welpen 

gestolen zijn (4.315-6). Ze duwt haar borst tegen de teugels en staat haar zoon in de weg 

(4.317). Net zoals Iocasta vormt haar lichaam dus een fysiek obstakel: Statius gebruikt ook 

hier het woord stare (stetit, 4.317), zoals hij dat later ook zal doen bij Iocasta (stabo, 11.339). 



	   57 

Atalanta verwijt Parthenopaeus dat een bezeten verlangen hem tot oorlog aanzet (furibunda 

cupido, 4.318) en dat zijn virtus misplaatst is gezien zijn jonge leeftijd (improba [...] virtus, 

4.319). Ze sluit haar pleidooi af door te zeggen dat er een moment zal komen waarop zijzelf 

hem de wapens zal aanreiken (ipsa dabo, 4.338). Het is opmerkelijk dat Statius zijn eigen 

cataloog laat ondermijnen door Atalanta dergelijke kritiek te laten formuleren. Haar 

directe aanwezigheid na de cataloog, en haar directe associatie met een dier (zoals de 

mannen in de cataloog die associatie ook steeds meekregen, zie §3.2ff.) lijkt haar in de rij 

strijders te plaatsen. Als vrouw breekt ze dus uit haar traditionele rol, en wordt ze 

onderdeel van de cataloog. Die plaats op het einde van de cataloog doet denken aan de 

bellatrix Camilla in de Aeneis (7.803ff.): net zoals Camilla is Atalanta een ietwat androgyne 

figuur, een vrouw die haar mannetje kan staan en goed met wapens om kan. Die dubbele 

identiteit - enerzijds vrouw, anderzijds oorlogsvoerster - stelt haar in staat om de 

heldenwereld vanbinnen (als jageres / strijdster) en vanbuiten (vanop de limen als moeder) 

te kennen. Dat geeft haar een interessante en sterke positie om de mannelijke opvattingen 

tegen te spreken. Het is treffend hoe Statius haar volledig het woord laat overnemen, en 

haar daarbij in staat stelt haar eigen epos aan te reiken:  

[...] tunc bella tibi ferrumque, quod ardes, 

ipsa dabo et nullo matris revocabere fletu (4.338-9) 

Wanneer Parthenopaeus er klaar voor is, zal hij de oorlog krijgen die hij zo graag wilt. 

Niet Statius, maar Atalanta zal de wapens aanreiken op tijd en stond. Ze neemt dus de 

autoriteit van de auteur over door zelf het woord te nemen aan het einde van de cataloog. 

De epische conventie wordt volledig naar haar hand gezet: "Stace met en scène la mise à 

mal de sa voix en tant que poète inspiré afin d’invalider la fonction traditionnelle de 

célébration de l’héroïsme du catalogue" (Sinha 8).  

Statius lijkt dus een sympathie te hebben voor zijn vrouwelijke personages omdat hij ze 

zo veel aan het woord laat, maar hun prominent optreden is niet onproblematisch: 

vrouwen die actief in het verhaal trachten deel te nemen (en macht en invloed trachten te 

vergaren), nemen een soort mannelijke virtus aan, of verlaten hun vrouwelijke 

rollenpatroon, waardoor ze vergeleken worden met Furiën of dieren. Hun weeklachten zijn 

een manier waarop ze zich zelfstandig in het epos kunnen manifesteren. De rouw wordt 

door Statius letterlijk beschreven als een certamen (3.117): het is een strijd geworden, net 

zoals de mannen in een strijd verwikkeld zijn. Luctus, dat voor het eerst gepersonifieerd 

wordt in de traditie van de Latijnse epiek (Fantham 228 (1999)), is dus zoals een soort 
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vrouwelijke keerzijde van virtus. Rouw is een middel voor vrouwen om op het slagveld te 

stappen, en Statius suggereert soms de perverse aard van dit moederlijk verdriet: ze 

genieten ervan (Markus 108). Dat doet denken aan mannen als Capaneus (7.673), Eteocles 

(11.250) of Tydeus (8.474), die genieten van de strijd. In het derde boek zien we bijvoorbeeld 

Ide verschijnen in de nasleep van Tydeus' slachting (3.133ff.). Als moeder van twee zonen 

lijkt zij een omineuze doppelgänger te zijn van Iocasta. Statius vergelijkt haar met een 

Thessaalse heks, die zich verheugt in de de strijd (bello gavisa recenti, 3.140). De manier 

waarop zij zich overgeeft aan waanzin, en tussen de lijken op zoek gaat naar haar zonen, 

ligt niet zo ver van de manier waarop Eteocles geniet van zijn ira en vergeleken wordt met 

een stier (11.250-6). Ook Hypsipyle geniet effectief van het vertellen van haar tragische 

verleden: Dulce loque miseris veteresque reducere questus (5.48) (Markus 110). In het twaalfde 

boek zien we hoe zowel de Thebaanse vrouwen (amant miseri lamenta malisque fruuntur, 

12.45) als de Argivische vrouwen (gaudent lamenta novaeque | exsultant lacrimae, 12.793-4) 

ditzelfde genot vinden in hun verdriet (Markus 108).  

De oppositie tussen man en vrouw is dus niet steeds even strikt: hoewel hun 

verschillende belangen en hun contrasterende verschijningen een ritme verlenen aan de 

Thebais, en hun conflictueuze relaties de verhaaldynamiek opdrijven, vallen man en vrouw 

soms ook samen. De spiraal van geweld wordt door beide partijen - zij het op variërende 

wijze - in zwang gehouden. Vaak is dat te wijten aan hun excessieve passies: de pietas of 

luctus van vrouwen degradeert tot waanzin, en de virtus van de strijders wordt eerder een 

doorgedreven bloeddorstigheid. Beide partijen zijn op één ding uit: macht. Statius geeft 

zijn vrouwen dus niet weer als wezens van een aparte wereld: zij maken wel degelijk een 

substantieel en dragend deel uit van ditzelfde, gewelddadige universum.  

5.3. Het Vrouwelijke Einde van de Thebais 

Wanneer Theseus uiteindelijk Creon weet te verslaan, zijn de moeders eindelijk vrij om 

hun familieleden op het slagveld te bewenen. Theseus wordt de stad binnengeleid en 

onthaald als nieuwe gast (hospes, 12.784). Daarop komen de Pelasgische moeders naar 

beneden gerend, eindelijk vrij om hun lamenta de vrije loop te kunnen laten. Statius 

vergelijkt ze met Thyaden die tot oorlog geroepen zijn: ad bella vocatae | Thyiades, 12.791-2. 

Zelfs tot op het einde blijft vrouwelijk verdriet dus geassocieerd met oorlog. Het blijft een 

certamen zoals eerder in boek 3 (117). De Pelasgische vrouwen worden via hun vergelijking 

met Bacchische Thyaden overigens gelinkt aan de Lemnische moordenares Polyxo (veluti 

Teumesia Thyias, 5.92). In de sphragis (12.797ff.) bekent Statius middels een praeteritio eerlijk 
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dat hij niet over de juiste poëtische kracht bezit om de jammerklachten van de vrouwen te 

beschrijven, zelfs niet als een god een honderdvoudige stem in hem losliet (centena [...] voce, 

12.797-8) (Augoustakis 30 (2010)). Statius geeft dus aan dat dit verhaal nog niet op zijn einde 

gekomen is. De lamenta van de vrouwen resulteren in een open einde. Er is slechts 

onzekerheid in wat volgen zal. De manier waarop de lamenta gelinkt worden aan 

Bacchische furie en nieuwe oorlogen doet het ergste vermoeden. Dietrich merkte op dat in 

letterkundige termen een open einde ook wel een "vrouwelijk einde" wordt genoemd (in 

haar artikel "Thebaid's Feminine Ending"). De term is niet toevallig, ze is geënt op de 

patriarchale gedachte dat vrouwen zelf oneindig, cyclisch en veranderlijk zijn (Dietrich 46). 

Statius maakt dus middels een open einde een vrouw van zijn tekst, bovendien eentje die 

slaafs de Aeneis moet navolgen vanop een afstand (12.816) (Dietrich 50).  

Het is dus treffend hoe vaak Statius zijn autoritaire rol als verteller doet wijken ten 

voordele van de vrouwelijke stem. Daarom kan het einde van de Thebais zelfs 

geïnterpreteerd worden als het ineenvallen van mannelijke autoriteit:  

In an effort to bring the two peoples together and to celebrate the collapse of binarisms, such as 

same/other, male/female, Theban (Roman)/Argive (non-Roman), and by extension epic/elegy, 

Statius professes the breakdown of the authorial voice and brings the poem to an end. 

Boundaries are reset, as same and other cannot converge at this junction, while there is utter 

refusal to provide any future hope for a possible resolution. [...] the cries of the women, 

unutterable by the poet, ultimately signify the collapse of the traditional epic genre, as the 

ground of celebration for the κλέα α ̓νδρω ͂ν [...]. (Augoustakis 34 (2010)). 

Augoustakis benadrukt dus in bovenstaand citaat dat het einde van de Thebais vooral 

een moment van samenvallen is ("the collapse of binarisms"). Het epische genre kan enkel 

nog maar falen in het bezingen van waarachtige virtus en heldhaftigheid. Het vrouwelijke 

einde van de Thebais hoeft niet per se te betekenen dat Statius zijn vrouwelijke personages 

prijst en zijn mannelijke helden minacht, maar eerder dat beide partijen evenzeer op 

negatieve wijze betrokken zijn in een immorele broederoorlog. De manier waarop de 

vrouw gepromoveerd wordt tot hoofdrol in dit verhaal, hoeft dus niet per se een positieve 

evolutie te markeren, maar het idee dat we hieruit wel krijgen is dat Statius de traditionele 

rollen van beide partijen tracht te bevragen. De alternatieve blik van de moeders op de 

oorlog, die in conflict gaat met de mannelijke, geeft ons enerzijds een manier om de 

"heldhaftigheid" (of virtus) van de mannelijke helden nogmaals te bevragen, en geeft ons 

anderzijds een beeld van een assertief, vrouwelijk front dat in staat is om een evenwaardige 

tegenstem te formuleren. Ze roepen de sympathie op van de lezer omdat ze tenminste 
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trachten de oorlog tot een einde te brengen, maar paradoxaal genoeg geeft Statius aan dat 

dit ook voor hen een onmogelijkheid is. De manier waarop ze zichzelf opdringen aan het 

verhaal, en zodoende hun intrede maken in de mannelijke oorlogswereld, zorgt ervoor dat 

zij samenvallen met diezelfde wereld en in hun acties de oorlog niet kunnen tegenhouden 

maar enkel kunnen hernieuwen in een eindeloze cyclus van horror en geweld. Dat is de 

grote frustratie die uitgaat van de moederfiguren: ze proberen de mannen tot rede te 

brengen, maar blijven toch steeds - letterlijk en figuurlijk - de oorlog baren. Hoe graag 

personages als Hypsipyle, Iocasta, Atalanta en Argia ook het epos naar hun hand willen 

zetten, de bloeddorstigheid van het mannelijke front is onhoudbaar.  

5.4. De Dierenvergelijking als Convergentiepunt 

De plek waar Statius man en vrouw doet samenvallen in het overschrijden van hun 

traditionele genderrollen is in de dierenvergelijking. Daar bewerkstelligt hij de subversie 

en degradatie van het epische personage. We zien er de primitieve, woeste aard van dieren 

aan de macht. In dit netwerk van vergelijkingen komt er duidelijk een harde wereld naar 

boven waarin overlevingsdrang en voortplanting essentiële knooppunten vormen. Dieren 

jagen of worden zelf verjaagd; ze zoeken voedsel of ze dienen tot voedsel; ze zijn dodelijk of 

levengevend; ze krijgen de kans tot voortplanting of niet; etc. Het is een cyclische wereld 

waarin leven en dood elkaar bruusk afwisselen. Steeds wanneer de dierenvergelijking in de 

Thebais opduikt, markeert ze dat een personage op het punt staat een riskante, gevaarlijke 

of degraderende onderneming te wagen. Bij vrouwen is dit vooral de overgang van hun 

traditionele onbetrokkenheid tot hun gevaarlijke betrokkenheid (het verdrijven van hun 

sexus), en bij mannen is dit de overgang van hun traditionele heldhaftigheid tot een 

gevaarlijke bloeddorstigheid (het corrumperen van hun virtus, wat dus ook een corruptie is 

van de plicht van hun sexus). In hun begeerte naar macht overschrijden beide partijen dus 

een lijn in hun gebruikelijke genderrol. 

In het standaardschema van Jean Cohen heeft een vergelijking in een literaire tekst het 

volgende schema: A is B zoals C (44). A kunnen we dus, in de termen van Minchin, 

gelijkstellen aan de tenor, en C aan het vehikel (zie §2). A is de held in kwestie die vergeleken 

wordt, en C is het dier dat ter vergelijking dient. B geldt als de overeenkomst, al dan niet 

expliciet, waarin tenor en vehikel elkaar kruisen. Cohen noemt B de seem. Deze seem (of 

meerdere semen) geldt als de eigenschap die de vergelijking getriggerd heeft, en wordt 

daarom ook in de vergelijking uitgelicht. De seem geeft ons iets meer informatie wat betreft 
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de positie van het personage binnen de gevaarlijke wereld die hij / zij zonet betreden heeft. 

Een voorbeeld uit de tekst: 

sic ubi delectos per torva armenta iuvencos 

agricola imposito sociare affectat aratro 

illi indignantes, quis nondum vomere multo 

ardua nodosos cervix descendit in armos, 

in diversa trahunt atque aequis vincula laxant 

viribus et vario confundunt limite sulcos: 

haud secus indomitos praeceps discordia fratres  

asperat. [...] (1.131-8) 

Dit is de eerste dierenvergelijking in de Thebais, die waar de broers vergeleken worden 

met twee stieren die onder het juk gedwongen worden door de agricola. De vergelijking 

volgt dezelfde vorm als de meeste standaarddierenvergelijkingen in het werk. De 

vergelijking laat zichzelf als volgt samenvatten: "zoals (sic ubi [...], 1.131) twee stieren onder het 

juk worden gedwongen, en in verschillende richtingen trekken, zo ook (haud secus [...], 1.137) zijn de 

broers gelijk in hun tweedracht." De tenor (A) van de vergelijking is fratres (1.137), het vehikel (C) 

is iuvencos (1.131), en de seem (B) is hun discordia (1.137). We hebben hier dus een expliciet 

samenvallingspunt tussen de broers en de stieren uit het beeld. De seem geeft ons aan wat 

de vergelijking uitgelokt heeft en waarom het beeld relevant is in het verhaal. Statius 

maakt de interpretatie van de vergelijking echter niet steeds even hapklaar. In sommige 

instanties hebben we meer vrijheid in hoe we de dierenvergelijking interpreteren: 

[...] imbellem non sic amplexa iuvencum 

infestante lupo tunc primum feta tuetur 

mater et ancipiti circumfert cornua gyro; 

ipsa nihil metuens sexusque oblita minoris 

spumat et ingentes imitatur femina tauros. (9.115-9) 

Deze vergelijking in het negende boek van de Thebais is opvallend: Hippomedon wordt 

vergeleken met een vrouwelijke vaars die haar kalf beschermt, terwijl hij over en rond 

Tydeus' lijk de Thebanen bevecht. De seem, die het raakpunt zou moeten voorstellen tussen 

tenor en vehikel, wordt niet expliciet duidelijk gemaakt. Dat vormt een uitdaging in de 

interpretatie. De lezer moet dus zelf een weg zien te zoeken in het beeld, en de details en 

elementen eruit kiezen die leiden tot een waardevol begrip van de vergelijking. Zoals reeds 

eerder besproken, baseert de vergelijking zich sterk op het associatieve geheugen. De 

dierenvergelijking is een soort refrein dat bepaalde elementen steeds opnieuw herhaalt. 
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Het kan bijna niet anders dat deze vergelijking van Hippomedon met een vaars een publiek 

deed denken aan de dierenvergelijking van Eurydice (6.186-92). Ook zij werd vergeleken 

met een vaars die net haar kalf verloren was aan een roofdier. Bij de Lemnische vrouwen, 

die vergeleken werden met leeuwinnen die moesten jagen voor hun welpen (5.203), was er 

ook moederlijke bekommernis en beschermingsdrang present. Atalanta is ook zo'n 

gevaarlijk moederdier in het vierde boek, wanneer ze Parthenopaeus achterna holt in de 

cataloog (4.315-6). Deze motieven, die eigen waren aan de dierenvergelijkingen op 

vrouwelijke figuren, echoën allemaal na in dit beeld dat Statius ditmaal toepast op 

Hippomedon. Hippomedon neemt het beschermingsinstinct van de vaars over, en krijgt 

een moederlijke rol in zijn bescherming van Tydeus' lijk. Bovendien is het ook opvallend 

dat Statius deze vaars in Hippomedons vergelijking omschrijft als sexusque oblita minoris 

(9.118): deze vaars probeert eigenlijk een stier te zijn (ingentes imitatur femina tauros, 9.119). 

De manier waarop de vaars haar sexus vergeet is een motief van moeders in de Thebais dat 

hierboven al enkele keren besproken is: pellite sexum (5.105) bij Polyxo, sexum indignata 

(9.609) bij Atalanta en sexuque immane relicto (12.178) bij Argia. We hebben dus niet enkel 

voorbeelden van vrouwen die mannelijke virtus aannemen, maar we hebben ook 

voorbeelden van krijgers die moederlijkheid als seem lijken te hebben binnen de 

dierenvergelijking. Het feit dat ook mannen deze gevaarlijke, moederlijke eigenschappen 

kunnen aannemen, wijst erop dat man en vrouw niet zo ver uit elkaar liggen in dit epos. De 

dierenvergelijking wijst op hun gemeenschappelijke eigenschappen. 

In boek 10 nemen ook Hopleus en Dymas zichzelf voor om het lijk van hun koning 

Tydeus te gaan halen op het slagveld (10.347ff.). Zij doen dit uit vrees dat zij zich zullen 

moeten verantwoorden aan een furieuze moeder als zij niets doen (aspera mater, 10.354). 

Met de hulp van Diana's licht kunnen zij Tydeus' lichaam vinden, maar worden gesnapt 

door Amphion op hun terugtocht naar het Argivische kamp. Hopleus sneuvelt, en Dymas 

vormt de laatste bescherming van Tydeus' lijk tegen de Thebanen. Net zoals Hippomedon, 

wordt hij vergeleken met een moederdier. Deze keer is het een leeuwin die haar welpen 

beschermt (10.414-9). Ook Thiodamas krijgt via een dierenvergelijking moederlijke 

aspecten mee. Wanneer hij terugkeert naar het Argivische kamp wordt hij vergeleken met 

een zorgzame moedervogel die haar opgetogen kuikens tegemoet komt. Deze kuikens 

dreigen uit het nest te vallen wegens hun enthousiasme, maar kunnen door de moeder 

gered worden (10.458-2).  

Het is opvallend dat Statius in veel dierenvergelijkingen moederlijkheid een seem maakt. 

Het wijst erop dat moederlijke eigenschappen in dit epos gevaarlijk zijn: ze zijn eigen aan 
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de dierenwereld. Moederlijk gedrag kan de dierenvergelijking triggeren, net zoals ira (e.g. 

2.319 en 11.253) of discordia (1.137) dat kunnen. En wat nog het meest van al opvalt: de 

dierenvergelijking geeft aan dat moederlijkheid een universele seem is die bij zowel man als 

vrouw van toepassing is. Hippomedon (9.115-9), Dymas (10.414-9) en Thiodamas (10.458-2) 

kregen hierboven moederlijke eigenschappen aangemeten in de dierenvergelijking, 

waardoor ze op een hoger niveau verbonden werden met de assertieve moeders in dit epos. 

We hebben reeds gezien dat vrouwen mannelijke eigenschappen aannemen, maar het 

omgekeerde is ook waar: mannen kunnen vrouwelijke eigenschappen aannemen in de 

dierenvergelijking. Zo wordt de dierenvergelijking stilaan een convergentiepunt, een 

gemeenplaats waar de genderrollen in mekaar overvloeien. De sociale grenzen vervagen 

ten voordele van een primitieve chaos: moeders worden krijgers en krijgers worden 

moeders. Een vaste orde is in de Thebais niet langer houdbaar.  

Het epos lijkt wel degelijk een pessimistische boodschap te brengen. Aangezien man en 

vrouw in de dierenvergelijking samenvallen als evenwaardige strevers naar macht, zien we 

hoe klein het verschil precies is tussen hun belangen. We zien dat ze dezelfde negatieve 

eigenschappen delen in dit epos. Statius benadrukt dat de wereld op zijn kop staat. Hij 

bevraagt de bestaande orde via de dierenvergelijking. Is virtus gelijk aan mannelijke 

heldhaftigheid, of omvat deze deugd in realiteit slechts een ijdel haantjesgedrag? En waar 

ligt het verschil tussen moederlijke bekommernis en furieuze haat? De Thebais blijft op die 

manier dubbelzinnig en leent zich niet tot een gemakkelijke, eenduidige interpretatie. De 

dierenvergelijking geldt als het vaste patroon dat de fluctuerende aard van het epos blijft 

benadrukken.  
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6. Conclusie 

Het bijna dwangmatige gebruik van de dierenvergelijking brengt een urgentie met zich 

mee: er is een constante dreiging van wanorde in de Thebais. In een eerste deel van deze 

paper zagen we reeds dat de vergelijking de auteur een kans verleent om zijn eigen stem te 

laten horen. Het gebruik van de dierenvergelijking is niet zomaar een cliché. Statius stapt 

bewust in deze oude, welbekende traditie om er dan iets fundamenteel nieuws mee te doen 

(§2). De dierenvergelijking brengt namelijk een hevige verschuiving teweeg in de 

bestaande orde. De verschijning van dit topos wijst in de Thebais op de versplintering van 

enkele oude waarden. Een van die waarden was virtus, een andere moederschap. Virtus, als 

het woord dat mannelijke heldhaftigheid belichaamt, kreeg in dit epos een veel 

pessimistischere lading dan in veel van Statius' voorgangers (§3). Er zijn geen echte helden 

meer. Moeders kunnen op hun beurt even gelden als een sprankeltje hoop in deze chaos 

van mannelijk geweld, maar Statius geeft maar al te zeer te kennen dat ook vrouwelijke 

aanwezigheid de oorlog opnieuw en opnieuw blijft ontketenen (§4). Beide genderrollen 

worden op die manier betrokken. Ze gaan niet enkel het conflict aan met mekaar, maar 

vallen ook samen. De dierenvergelijking geldt als het ultieme convergentiepunt van de 

mannelijke en vrouwelijke belangen (§5).  

In de dierenvergelijking vallen man en vrouw samen: ze zijn helemaal niet zo 

verschillend als ze op het eerste zicht misschien lijken. Beide partijen hunkeren naar macht 

en degraderen daarbij tot beesten. Dit topos geldt dus als een plek van overlapping en 

herkenning, een gemeenplaats voor zowel mannelijke als vrouwelijke degradatie. In dit 

epos, dat kennelijk heen en weer slingert tussen passages van mannelijke strijd en 

vrouwelijke lamenta, vormen de dierenvergelijkingen een houvast, en scheppen ze een 

eenheid in het werk. De dierenvergelijking is namelijk steeds een poëtische verkenning van 

het hoofdthema van de tekst: macht en controle. Statius kent aan mannen vrouwelijke 

eigenschappen toe en aan vrouwen mannelijke eigenschappen in een aaneenschakeling 

van gelijkaardige beelden die het hoofdthema van de tekst weten te bundelen in een 

krachtig refrein. Het maakt van de Thebais een razend interessante verkenning van 

genderrollen in de klassieke Oudheid.  
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