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In dit onderzoek met de titel „Penthesilea en haar zussen - Amazones als 

structuurelement van het heldenepos“ worden voor het eerst alle voorstellingen 

van amazones in het heldenepos uit literatuurwetenschappelijk perspectief 

onderzocht. De onderzochte teksten zijn: Homerusʼ Ilias, de epische cyclus, 

Apollonius Rhodiusʼ Argonautica, Vergiliusʼ Aeneis, Valerius Flaccusʼ 

Argonautica, Statiusʼ Thebais, Silius Italicusʼ Punica en Quintus Smyrnaeusʼ 

Posthomerica. 

Amazones werden eeuwenlang in kunst en literatuur van de Grieks-

Romeinse oudheid afgeschilderd. In de wetenschap worden ze vooral uit 

historisch of mythologisch perspectief onderzocht en regelmatig als 

vertegenwoordigers van alteriteit gezien. De twee meest voorkomende categorien 

van alteriteit die aan amazones worden toegekend zijn gender-alteriteit en 

etnische alteriteit. In de literatuurwetenschap zijn amazones tot nu toe alleen als 

individuele figuren onderzocht. Dit onderzoek gaat er echter van uit dat amazones 

als structuurelement van het epos gezien moeten worden en ontsluit daarmee voor 

het eerst de intra- en intertekstuele verwijzingen in de epen voor interpretatie. De 

episodes waarin amazones optreden worden om te beginnen in een diachroon 

overzicht gepresenteerd en vervolgens thematisch geanalyseerd. Anders dan in 

het historische onderzoek en het mythe-onderzoek worden in deze studie twee 

groepen amazones onderscheiden die ook binnen de epen met betrekking tot hun 

optreden en hun eigenschappen met elkaar vergeleken worden. De ene groep 

bestaat uit de vrouwelijke ruiter-krijgers uit het gebied van de Zwarte Zee, deze 

groep wordt „etnische amazones“ genoemd. De andere groep bestaat uit 

krijgshaftige vrouwen van plaatselijke afkomst die „regionale amazones“ worden 

genoemd. 

Centraal in zowel de diachrone als ook de thematische analyse zijn twee 

complementaire concepten, die oorspronkelijk uit de gender studies komen: sex-

role-crossover en transgendered. Met het begrip transgendered wordt een 

handeling, bezigheid of maatschappelijke positie aangeduid die voor beide seksen 

open staat. Het geslacht blijft echter voor de beoordeling relevant. In tegenstelling 

tot transgendered heeft sex-role-crossover een negatieve connotatie en drukt uit 

dat een persoon zich een rol aanmeet die eigenlijk aan het andere geslacht 

voorbehouden is. 
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Voor de thematische analyse zijn juist die aspecten van amazones 

interessant die meestal als teken van gender-alteriteit of van etnische alteriteit 

worden gezien. Om die reden worden het uiterlijk, de afstamming en het vechten 

van de amazones in aparte hoofdstukken nader onderzocht. De analyse laat zien 

dat alteriteit niet op de voorgrond staat bij de beschrijving van het uiterlijk van de 

amazones, ze worden veeleer door de schildering van hun uiterlijk in 

verschillende rollen getoond. Een amazone kan worden gekarakteriseerd als 

mogelijke schoondochter of attractieve partner (Vergilius, Quintus Smyrnaeus), 

als homerische heldin (Quintus Smyrnaeus) of als echtgenote en toekomstige 

moeder (Statius). In alle epen echter worden de vrouwen door hun schoonheid, 

uitstraling, kleding en bewapening in eerste instantie als krijgsvrouwen 

gekarakteriseerd. 

De afstamming van de amazones wordt door onderzoekers meestal als 

teken van etnische alteriteit opgevat. De analyse laat echter zien dat ook via hun 

afstamming heel verschillende aspecten van etnische en regionale amazones 

worden gethematiseerd. De etnische amazones stammen van Ares/Mars, de god 

van de oorlog, af en worden zo als voor oorlogvoering voorbestemde, goddelijk 

geïnspireerde strijders afgeschilderd. Bij Valerius Flaccus en Quintus Smyrnaeus 

worden de amazones bovendien door een heel hechte vader-dochter-band 

gekarakteriseerd. Ondanks hun afkomst van sterfelijke ouders hebben de 

regionale amazones bij Vergilius en Silius Italicus een bijzondere relatie met de 

goddelijke wereld, die op verschillende manier wordt vorm gegeven. Net zoals de 

etnische amzones zijn zij voorbestemd voor de krijgskunst, maar de nadruk ligt 

bij hen op de opvoeding, niet op de afstamming. 

Met betrekking tot de gevechten wordt ten slotte door de vergelijking van 

mannelijke en vrouwelijke krijgers aangetoond, dat het vechten van de amazones 

in het epos op vergelijkbare manier wordt beschreven en beoordeeld als het 

vechten van mannelijke krijgers. De analyse laat zien dat het vechten van de 

amazones in de epen zonder uitzondering als transgendered  wordt afgeschilderd. 

Op een aantal plaatsen wordt weliswaar met het verwachtingspatroon van het 

beoogde publiek gespeeld, er is echter geen structureel verschil in de 

gevechtsbeschrijvingen van mannen en vrouwen te constateren. In de 

Posthomerica van Quintus van Smyrna discussiëren twee vrouwen over de vraag 

of vrouwen in staat zijn om deel te nemen aan het gevecht. De conclusie is dat het 
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verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de krijgskunst in hun 

opvoeding, niet in hun geslacht ligt. 

Door de consistente afschildering van de amazones in het Griekse en het 

Latijnse epos door de eeuwen heen en door de talrijke intra- en intertekstuele 

verwijzingen wordt duidelijk dat „amazone“ een structuurelement van het epos is. 

De thematische analyse resulteert bovendien in een onverwachte kijk op de 

constructie van gender in het epos. De analyse laat niet alleen zien dat amazones 

door hun uiterlijk en hun afstamming als krijgers worden gekarakteriseerd, zij 

toont ook aan dat de actieve deelname aan oorlogshandelingen in het Grieks-

Romeinse epos als transgendered  beschouwd moet worden. 

 

 

 

 


