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ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτε· πλεόνων δέ τι ἔργον ἄμεινον. 
werk nou toch mee: inspanning van meerderen levert meer op. 

(Il. XII, 412; Sortes Homericae ςγς) 
 

0. Voorwoord 
 

Mijn interesse voor orakelboeken werd enkele jaren geleden gewekt, toen ik voor het vak 

Papyrologie en de multiculturele samenleving in Egypte, gedoceerd door mijn promotor Katelijn 

Vandorpe, een examentaak moest maken over waarzeggerij. Als onderwerp koos ik de Sortes 

Astrampsychi, en het klikte meteen tussen het orakelboek en mij. Een vraag kiezen uit een vooraf 

opgestelde lijst, een ingewikkelde berekening en tot slot een antwoord dat helemaal paste bij de 

eerder gestelde vraag. Zelf vroeg ik de Sortes Astrampsychi of ik succesvol zou zijn – oftewel: of ik 

zou slagen voor mijn examen – en kreeg als antwoord dat ik ‘niet helemaal succesvol’ zou zijn. Omdat 

orakelantwoorden nu eenmaal te interpreteren zijn zoals men dat zelf wil, vermoedde ik dat het 

examen niet foutloos, maar tenminste wel meer dan goed genoeg zou verlopen. De 17 die ik in 

januari op mijn puntenlijst vond, is het bewijs dat ik dit vers correct geïnterpreteerd had. 

 

Tweeënhalf jaar later studeer ik bijna af in mijn Master Geschiedenis van de oudheid. Het enige wat 

nog tussen mij en een diploma staat is de masterproef, en daar moet ik eerst een interessant 

onderwerp voor kiezen. Tussen mij en onderwerpen moet het klikken, getuige daarvan niet alleen de 

Sortes Astrampsychi, maar ook mijn eerdere masterproef over de Imagines van de sofist Philostratus 

de Oudere. Met mijn masterdiploma Taal- en Letterkunde Grieks-Latijn al op zak, en de examentaak 

van enkele jaren geleden in mijn achterhoofd, vraag ik professor Vandorpe of er geen gelijkaardige 

orakelboeken meer bestaan waarnaar nog onderzoek gedaan moet worden. Een korte research 

levert inderdaad een orakelboek op, dat ook nog eens blijkt aan te sluiten bij mijn vorige studie 

aangezien het gebaseerd is op de Ilias en de Odyssee van Homerus. De Sortes Homericae, een 

orakelboek dat blijkbaar nog maar sinds de laatste jaren de interesse van onderzoekers heeft 

getrokken. Het lijkt wel alsof dit onderwerp heeft liggen wachten tot ik er een thesis over zou 

schrijven. 

 

Het voorbije jaar heb ik de Sortes Homericae binnenstebuiten gekeerd. Elk van de 216 verzen heb ik 

gelezen, in zijn oorspronkelijke context geplaatst en geprobeerd te interpreteren zoals een tweede- 

tot vierde-eeuwse Griek dat zou hebben gedaan. Ik maakte kennis met de biblio- en de 

astragalomantie, twee vormen van waarzeggerij waar ik tot op dat moment nog nooit van gehoord 

had, maar die vandaag de dag nog vaker opduiken dan men zou vermoeden. Ik begon zelf 
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hypotheses te formuleren, die me tot op vandaag zo ontzettend logisch lijken dat ik soms vergeet dat 

er nog helemaal geen bewijs voor gevonden is – en misschien ook nooit gevonden zal worden. Het 

heeft even geduurd voordat het klikte tussen mij en de Sortes Homericae, maar na het schrijven van 

meer dan 100 bladzijden over dit onderwerp, is de bibliomantie een vorm van waarzeggerij die ik 

overal zal blijven zien. 

 

Het vers waarmee het voorwoord begint, is niet zomaar willekeurig gekozen: het is namelijk het 

antwoord van de Sortes Homericae op de vraag of ik goede resultaten zou behalen met deze thesis. 

Zelf heb ik het geïnterpreteerd als een homerische versie van ‘vele handen maken licht werk’, en dit 

lijkt me dan ook een goede aanleiding om de mensen te bedanken die me door het afgelopen jaar en 

het schrijven van de thesis hebben geholpen.  

Te beginnen met mijn promotor, prof. dr. Katelijn Vandorpe. Professor, zoals u hierboven heeft 

kunnen lezen, is mijn interesse voor orakelboeken al veel eerder ontstaan dan het moment waarop 

we besloten dat mijn thesis over de Sortes Homericae zou gaan. Ik zou u graag willen bedanken voor 

het zoeken naar dit onderwerp, het nalezen en corrigeren van mijn thesis op momenten van de dag 

waarop ik helemaal niet verwachtte (volgens mij houdt u er een heel eigen hemerologie op na, en 

bent u veel vaker te raadplegen dan de Sortes Homericae) en het verwonderde enthousiasme 

waarmee u aan het einde van elk van onze gesprekken concludeerde hoe interessant dit onderwerp 

wel was, en dat er zoveel meer mee te doen viel dan in eerste instantie te verwachten viel. 

Daarnaast wil ik graag mijn mama bedanken, die misschien nog wel meer dan ik interesse en 

enthousiasme toonde voor de bibliomantie – ik meen me toch te herinneren dat zij degene is die 

enkele jaren geleden het Boek met alle antwoorden onder de kerstboom legde, en daarmee 

misschien wel het eerste zaadje geplant heeft voor wat nu mijn thesis over de Sortes Homericae is 

geworden. Mama, bedankt om altijd met evenveel interesse te luisteren als ik weer eens doorbleef 

ratelen over iets nieuws wat ik gevonden had, bedankt om de hele 105 bladzijden met me mee te 

lezen op zoek naar typefouten, bedankt voor de vragen die je bleef stellen – ook al vraag je wel eens 

voor de derde keer hetzelfde. Ik zal de Sortes Homericae ook eens vragen wat voor weer ze volgende 

maand op onze citytrip in Athene voorspellen. 

En tot slot, bedankt aan alle mensen op wie ik de Sortes Homericae het afgelopen jaar heb mogen 

uitproberen. Ik heb een halfjaar lang met een doosje dobbelstenen in mijn zak rondgelopen, voor het 

geval mensen me zouden vragen waarover ik mijn thesis schreef, en de pogingen tot raadplegen en 

interpreteren leverden vaak zeer accurate – en daarom des te meer hilarische – antwoorden op. Tot 

sommigen van jullie zou ik daarom nog vers ςβδ willen richten – ‘vort met die boog!’ – en dan 

drinken we hopelijk binnenkort een lekkere thee op de goede afloop van mijn thesis. De Sortes 

Homericae voorspelden me alvast mooie vooruitzichten…  
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1. Inleiding 

Dat Homerus als vader van de Griekse literatuur beschouwd wordt en werd, behoeft geen verdere 

uitleg. De vermoedelijke auteur van de Ilias en de Odyssee – het heeft weinig zin om hier de volledige 

homerische kwestie te gaan oprakelen – stond niet alleen aan de wieg van het Griekse epos, maar 

gaf hiermee ook de aanzet tot vele andere literaire genres als lyriek of retoriek.  

Hoewel er naar de meeste werken die toegeschreven werden aan of verband hielden met Homerus 

al onderzoek is gedaan, was er nog maar weinig geschreven over de Sortes Homericae. Dit is 

opmerkelijk, aangezien het orakelboek ons bijna volledig is overgeleverd in drie papyrusbronnen uit 

Egypte: PGM VII 1-148, P. Oxy. LVI 3831 en Suppl. Mag. II, 77. De eerste twee hiervan bevatten het 

grootste deel van de Sortes Homericae, en doen bovendien vermoeden dat er van dit orakelboek 

meerdere versies hebben bestaan. Dankzij deze overlevering hebben we niet enkel informatie over 

de inhoud, maar ook over de praktijk van de Sortes Homericae verkregen. Waar ik deze masterthesis 

mee zal beginnen, is een korte uitleg over deze drie papyri, zodat we de Sortes Homericae en hun 

gebruik beter leren kennen. Over de eigenlijke inhoud van het orakelboek, en wat deze verzen 

mogelijk te zeggen hadden over de toekomst, zal ik het later nog hebben. 

 

Rond de 2de eeuw na Christus, de periode waarin tempelorakels steeds vaker vervangen werden 

door waarzeggerij door middel van boeken, kon het gebruik van Homerus’ werken niet achterblijven. 

Dit is ook het moment waarop Homerus in Egypte opnieuw een grote bekendheid kreeg: de Leuven 

Database of Ancient Books laat zien dat meer dan de helft van de ons overgeleverde Homeruspapyri 

uit de periode tussen de 2de en de 4de eeuw stammen. Vanaf de 1ste eeuw zien we al dat Homerus 

in Egypte meer populariteit vergaarde (13,3%), het absolute piekmoment van deze auteur lag in de 

2de eeuw (35,4%), en ook in de 3de eeuw (28,8%) had hij nog heel wat bekendheid. 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit deze periode van de 2de tot de 4de eeuw,1 de Sortes 

Homericae aan ons zijn overgeleverd, een orakelboek dat vragen over de toekomst voorspelde aan 

de hand van homerische verzen. Een dergelijke voorspelling aan de hand van toonaangevende 

boeken, wordt ‘bibliomantie’ of ‘boekenwaarzeggerij’ genoemd, maar dit is niet de enige vorm van 

waarzeggerij waarmee de Sortes Homericae in verband stonden. Om een passend antwoord te 

krijgen, moest de raadpleger namelijk eerst drie dobbelstenen werpen, en aan de hand van de 

gedobbelde combinatie het bijhorende vers opzoeken. Ook de zogenaamde ‘astragalomantie’ of 

‘dobbelwaarzeggerij’ maakte dus deel uit van de Sortes Homericae. Hoe moeilijk het is om de Sortes 

Homericae – ook in vergelijking met twee gelijkaardige orakelboeken uit dezelfde periode, namelijk 

de Sortes Astrampsychi en de Sortes Vergilianae – binnen een bepaalde vorm van waarzeggerij te 

klasseren, is een eerste punt van onderzoek in deze masterthesis. Ik zal dan ook de termen 

‘bibliomantie’ en ‘astragalomantie’ eerst kort verduidelijken, alvorens de argumenten aan te halen 

waarom de Sortes Homericae hier al dan niet een voorbeeld van kunnen zijn. 

 

Vervolgens zal ik de concrete inhoud van de Sortes Homericae onderzoeken: de verzen uit de Ilias en 

de Odyssee die voor dit orakelboek gebruikt zijn, en wat ze zouden kunnen betekenen. Hierbij zal ik 

extra aandacht hebben voor de oorspronkelijke context van de verzen, en hoe deze invloed zou 

kunnen hebben op de interpretatie door een tweede- tot vierde-eeuwse vraagsteller. Daarnaast zal 

ik onderverdelingen maken tussen de sprekers, waarbij het al snel duidelijk zal worden dat 

voornamelijk de stervelingen uit beide homerische epen aan het woord kwamen. Toch zijn het de 

goden waarop ik een belangrijke focus wil leggen: ik ben namelijk benieuwd of hun rol in de Sortes 

Homericae overeen kwam met het karakter dat hen in Homerus’ werken – en bij uitbreiding in de 

hele Griekse mythologie – werd toegeschreven. Ook vraag ik me – naar analogie met de Sortes 

Astrampsychi, waarvan ieder antwoordenboek een beschermgod of -mythologische figuur had – af of 

dit voor de Sortes Homericae ook het geval was. Het gebed aan het begin van dit orakelboek, 

mogelijk gericht tot Hermes of Apollo, en de belangrijke rol van Athena in een groot deel van de 

verzen, doet in ieder geval vermoeden van wel. 

 

Naast de rol van bepaalde personages, zal ik ook proberen een zeker patroon te ontdekken in de 

verzen van de Sortes Homericae. Er is geen duidelijke rode draad te trekken doorheen het volledige 

orakelboek, maar opvallend is wel dat bepaalde thema’s steeds terug lijken te keren in de verzen, 

zowel op het vlak van de oorspronkelijke context als op dat van de voorspelling. Zo zijn heel wat 

                                                           
1 Over de datering van de Sortes Homericae bestaat de nodige discussie onder de uitgevers: volgens 
Preisendanz dateert het orakelboek uit de 3de eeuw, Kenyon vermoedt 3de-4de eeuw en Maltomini plaatst 
het in de periode van de 4de-5de eeuw. 
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verzen terug te voeren op lotsvoorspellingen in het algemeen, en op hoe men deze niet zal kunnen 

ontlopen. Zelf heb ik, naast de mogelijke terugkerende thema’s die door andere onderzoekers al 

werden aangehaald, ook nog iets ontdekt in de Sortes Homericae: het lijkt er namelijk op dat de 

beperktheid van de antwoorden – slechts één vers – ertoe leidde dat men meerdere malen moest 

dobbelen om een volledig antwoord te krijgen. Hier ga ik aan het einde van hoofdstuk 6c nog verder 

op in. 

 

Ten slotte wil ik ook nog een blik werpen op het verleden en de toekomst van de bronnen die we 

over de Sortes Homericae hebben. Zoals gezegd dateren de ons overgeleverde papyri uit de periode 

tussen de 2de en de 4de-5de eeuw, maar bronnen uit de klassieke oudheid vermelden het gebruik 

ervan al ten tijde van Socrates, met andere woorden zo’n zes eeuwen eerder. Het valt echter te 

betwijfelen of deze vermeldingen van een ‘homerisch orakelboek’ waarheidsgetrouw zijn of eerder 

toe te schrijven zijn aan de dichterlijke vrijheid van de auteur, zoals ik in hoofdstuk 7 zal uitleggen. 

Wat de toekomst van de bibliomantie en de Sortes Homericae betreft: waarzeggerij en 

toekomstvoorspellingen mogen dan vandaag de dag als ongeloofwaardig worden beschouwd, toch is 

bibliomantie iets wat nog steeds – zij het dan in een eerder luchtige context – gebruikt wordt. Hierbij 

denken we maar aan het Boek met alle antwoorden dat sinds 2001 in de winkels ligt. Met zijn 

simpele instructie ‘stel een vraag en sla het boek op een willekeurige bladzijde open om een 

antwoord te vinden’ is dit bibliomantie in de meest pure vorm. Het is trouwens niet uitgesloten dat 

ook de Sortes Homericae eerder bij wijze van vermaak gebruikt werden dan om een geloofwaardige 

toekomst te voorspellen. In het laatste hoofdstuk van deze thesis zal ik op zoek gaan naar hoe de 

bibliomantie – en dan vooral orakelboeken van het type Sortes Homericae – de tand des tijds 

doorstaan hebben, en of er van dit soort boekenwaarzeggerij vandaag nog gebruik wordt gemaakt. 

 

Alvorens aan de thesis te beginnen, wil ik de belangrijkste bronnen aanhalen waarvan ik gebruik heb 

gemaakt bij mijn onderzoek. Over de bibliomantie in het algemeen is amper iets geschreven, wat het 

moeilijk maakte om van daaruit te vertrekken voor een onderzoek naar de Sortes Homericae. Wat de 

astragalomantie betreft is het vooral het hoofdstuk ‘Rolling the Dice for an Answer’ van Fritz Graf in 

Mantikê (2005) dat een duidelijke uitleg geeft over de context en de praktijk van dobbelorakels in de 

oudheid. Daarnaast biedt ook het onderdeel ‘Bikkelen om de toekomst’ van mijn promotor Katelijn 

Vandorpe in haar boek Grieken en Romeinen bewegen hemel en aarde (1996) informatie die voor het 

begrijpen van dobbelorakels van belang is. 

Zoals eerder vermeld, is er nog niet al teveel geschreven over de Sortes Homericae, wat het lastig 

maakte om verder te bouwen op andere bronnen. Over Homerus en de magie werd door Gregg 

Schwendner in ‘Under Homer’s Spell’ (2005) en Derek Collins in ‘The Magic of Homeric Verses’ (2008) 
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al geschreven, maar verder dan enkele korte vermeldingen van de Sortes Homericae – of 

gelijkaardige orakels – gingen deze niet. 

Een eerste werk waarin de Sortes Homericae duidelijk vernoemd en besproken worden, is Die Sortes 

Astrampsychi. Problemlösungsstrategien durch Orakel im römischen Ägypten (2010) van Franziska 

Naether. Dit boek bevat een korte maar duidelijke samenvatting van de overlevering en inhoud van 

de Sortes Homericae, en het lijkt vanaf dit moment te zijn dat de academische wereld meer interesse 

kreeg in het homerische orakelboek. In 2011 verscheen in het boek Sacred Words: Orality, Literacy 

and Religion het artikel ‘Homer the Prophet’ van Andromache Karanika, dat ingaat op de magische 

context waarin Homerus en zijn werken al in de oudheid gebruikt werden. Zij is degene die 

vraagtekens plaatst bij de Sortes Homericae als voorbeeld van de bibliomantie, aangezien deze niet 

aan alle kenmerken van boekenwaarzeggerij voldeden. Ook stelt ze dat we de Sortes Homericae 

zowel vanuit een perspectief van performance, als van literacy moeten lezen: ieder vers als een 

individuele regel op zich, en specifiek bewaard voor magische doeleinden. Van daaruit volgt een 

vergelijking met het Vroeg-Byzantijnse cento van Eudocia Augusta, een Bijbelverhaal opgesteld met 

een ‘lappendeken’ van homerische verzen (dat bovendien 39 verzen gemeenschappelijk heeft met 

de Sortes Homericae). Een gelijkaardig artikel publiceerde in 2013 Raquel Martín-Hernández met 

‘Using Homer for Divination: Homeromanteia in Context’, waarin ze naast de magische context 

waarvoor Homerus’ werken gebruikt werden ook een meer uitgebreide omschrijving geeft van de 

drie papyri die ons zijn overgeleverd, en daarnaast ook al rode draden opmerkt in de personages van 

de Sortes Homericae. Voor een eerder inhoudelijk onderzoek van het homerische orakelboek moet 

we ons dan weer wenden tot het Franse artikel ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’ dat in 

2013 van de hand van Athanassia Zographou verscheen in het tijdschrift Kernos. Zij is degene die als 

eerste een poging doet om thema’s te ontdekken in de Sortes Homericae, die ik later in deze thesis 

zelf verder zal uitwerken. 

 

Een bijkomende moeilijkheid naast het feit dat er relatief weinig over de Sortes Homericae is 

geschreven, is ook dat de vermeldingen of artikels die er wel over bestaan, niet altijd dezelfde editie 

van het homerische orakelboek volgen. In meerdere bronnen is namelijk te lezen dat de eerste 18 

verzen van PGM VII 1-148 ontbreken, maar dat ze aangevuld kunnen worden met de verzen ααα-αγς 

uit P. Oxy. LVI 3831. Wanneer we echter kijken naar de uitgave van de Papyri Graecae Magicae door 

Preisendanz (1931), zien we bij de nummers ααα-αγς wel degelijk verzen staan die, hoewel in 

sommige gevallen fragmentarisch overgeleverd,2 duidelijk niet dezelfde zijn als degene die in P. Oxy. 

te lezen zijn. 

                                                           
2 De verzen ααδ, αας, αβγ, αβδ, αβς, αγα, αγβ zijn hier niet of slechts fragmentarisch leesbaar. 
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In 1995 verscheen de meest recente editie van de Sortes Homericae, van de hand van Franco 

Maltomini. Deze ziet er helemaal anders uit dan de eerdere uitgave van Preisendanz, al was het maar 

omdat Maltomini ervoor gekozen heeft om de hele Sortes Homericae – compleet met gebed uit P. 

Oxy. – hier weer te geven. Daarnaast lezen we als verzen ααα-αγς niet meer de eerste verzen volgens 

Preisendanz, maar wel degene waarmee P. Oxy. 3831 begint. Zelf gaf Maltomini in zijn editie van 

Suppl. Mag. II, 77 uit 1992 al aan dat een dergelijke reconstructie niet met zekerheid te bewijzen is.3 

Voor de aanvullingen in zijn nieuwe editie heeft hij overigens niet enkel gebruik gemaakt van P. Oxy., 

maar ook van de verzen die we in Suppl. Mag. II, 77 vinden.4 Dit zorgt ervoor dat zowel de volgorde 

als de nummering van de verzen in sommige gevallen sterk veranderd is tegenover die van 

Preisendanz, wat voor problemen kan zorgen bij het onderzoeken van andere bronnen over de 

Sortes. Van de bronnen na 1995 die voor deze thesis het meest van belang zijn, baseren zowel 

Martín-Hernández als Zographou zich op de uitgave van Maltomini, Karanika daarentegen laat zich 

voor de nummering van de verzen leiden door Preisendanz terwijl ze ook Maltomini in het 

achterhoofd houdt.  

Gezien het feit dat er in de meest recente editie toch een grote vooruitgang is geboekt tegenover 

Preisendanz, zal ook ik gebruik maken van Maltomini voor de nummering van mijn verzen uit de 

Sortes Homericae. In de bijlagen van deze thesis zijn de edities van zowel Preisendanz als Maltomini 

toegevoegd. Voor het geval er toch verwarring zou zijn, en voor de enkele verzen in Preisendanz die 

niet door Maltomini zijn overgenomen, is ook een tabel opgenomen met daarin de vergelijking 

tussen beide edities. Ook van Parsons (1989) en Daniel en Maltomini (1992), de edities die in deze 

thesis gebruikt zijn van P. Oxy. LVI 3831 en Suppl. Mag. II, 77, zijn in bijlagen kopieën toegevoegd. 

 

Na deze inleiding is het tijd om over te gaan tot de thesis zelf. Hieronder zal ik eerst kort bespreken 

welke rol Homerus en zijn werken speelden in de magie, gevolgd door de drie papyri waarop de 

Sortes Homericae zijn overgeleverd. Vervolgens zal ik proberen de bibliomantie en de 

astragalomantie te definiëren en daarna ingaan op de inhoud van de Sortes Homericae. Tot slot zal ik 

– bij wijze van conclusie – uitzoeken in welke vormen we vandaag de dag nog boeken- en 

dobbelwaarzeggerij terugvinden. Twee vragen zal ik bij deze thesis in het achterhoofd houden: ten 

eerste of de Sortes Homericae terecht een voorbeeld van bibliomantie genoemd kunnen worden, ten 

tweede op basis waarvan uit de twee lijvige werken van Homerus precies de 216 verzen zijn 

uitgekozen die aan ons zijn overgeleverd. 

  

                                                           
3 Daniel, R.W.; Maltomini, F., Supplementum Magicum II (1992) 147-148. 
4 Maltomini, ‘P.Lond. 121 (= PGM VII), 1-221: Homeromanteion’, ZPE 106 (1995) 107-108. 
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2. Homerus in de waarzeggerij 
 

Het is niets nieuws dat Homerus al in de oudheid op meerdere literaire en wetenschappelijke vlakken 

als een autoriteit werd gezien, en al in de 5de eeuw voor Christus kwam hier nog een luik bij: men 

begon toen de homerische verzen te gebruiken in de waarzeggerskunst. Zowel Aristophanes als Plato 

gebruikten namelijk deze (of gelijksoortige) verzen in hun werken. In Aristophanes’ komedie over de 

Vrede (1089-1094) werd met verzonnen homerische verzen – een mengeling van Aristophanes’ eigen 

dialect met dat van Homerus – een toespeling gemaakt op orakelantwoorden. Dit bewijst dat het 

publiek van de 5de eeuw voor Christus vertrouwd was met dergelijke praktijken, anders hadden ze 

de humor hiervan niet kunnen inzien. Plato gebruikte dan weer een vers uit de Ilias (IX, 363) in zijn 

Crito (44b) om te verduidelijken hoe Socrates aan zijn einde was gekomen.5 Hierop zal ik in hoofdstuk 

7a verder ingaan. 

Dat Homerus en zijn verzen werden gebruikt voor de waarzeggerij, wordt nog het meest duidelijk 

gemaakt door Pseudo-Plutarchus’ conclusie van zijn werk Vita Homeri, waarin hij beschreef waarvoor 

men de homerische verzen in zijn tijd nog gebruikte:6 

 

πῶς δὲ οὐκ ἂν πᾶσαν ἀρετὴν ἀναθείημεν Ὁμήρῳ, ὅπου καὶ ὅσα αὐτὸς μὴ ἐπετήδευσε, ταῦτα οἱ 

ἐπιγενόμενοι ἐν τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ κατενόησαν; καὶ χρῶνται μέν τινες πρὸς μαντείαν τοῖς ἔπεσιν 

αὐτοῦ, καθάπερ τοῖς χρησμοῖς τοῦ θεοῦ, ἄλλοι δὲ ἑτέρας ὑποθέσεις προθέμενοι ἁρμόζουσιν ἐπ’ 

αὐτὰς τὰ ἔπη μετατιθέντες καὶ συνείροντες.7 

Hoe zouden we toch niet iedere kwaliteit aan Homerus kunnen toeschrijven, wanneer degenen die na 

hem kwamen ook zoveel zaken die hij zelf niet beoogde in zijn poëzie hebben opgemerkt? Sommigen 

gebruiken zijn dichtkunst voor waarzeggerij, zoals orakels van een god, anderen voegden aan zijn 

woorden verschillende veronderstellingen toe, en plaatsen ze zo in nieuwe contexten tezamen. 

 

Dat Homerus’ verzen met magische doeleinden gebruikt werden, was niet ongewoon, aangezien 

volgens de Grieken poëzie iets bovenmenselijks was en dichters bijgevolg als goden beschouwd 

konden worden. Zelfs in schoolboeken werd Homerus al een god genoemd, zoals op een ostrakon uit 

Karanis (O. Mich. III. 1000, 10-11) al te lezen stond: θεóς, οὐδ᾿ ἄνθρωπος ῞Ομηρος.8 Doordat hij zelf 

                                                           
5 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination: Homeromanteia in Context’, CHS Research Bulletin 2(1) 
(2013) 3-4. 
6 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 4. 
7 Keany; Lamberton, Plutarch. Essay on the Life and Poetry of Homer (1996) 310-311. 
8 Schwendner, ‘Under Homer’s Spell’ in L. Ciraolo; J. Seidel, Magic and Divination in the Ancient World (2002) 
108. 
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in zijn werken al aangaf geïnspireerd te zijn door een Muze, geloofden zijn lezers dat deze inspiratie 

hem door de goden gegeven was.9 

Homerus’ verzen werden niet alleen in orakelboeken gebruikt, ook in plaatsorakels werden deze 

vaak als antwoord gegeven. Aangezien orakelspreuken vaak geïmproviseerd werden en makkelijk te 

onthouden moesten zijn, werd hiervoor dikwijls de hexameter gebruikt. Het epische dialect en dito 

woordenschat zorgden er bovendien ook voor dat deze orakelantwoorden wijd verspreid raakten. En 

omdat Homerus nu eenmaal de auteur bij uitstek was, werden zijn verzen vaak geciteerd als 

antwoord. Een tweede reden waarom de antwoorden vaak in hexameters gegeven werden, was dat 

deze makkelijker te verspreiden waren.10 De stap naar de bibliomantie was van op dit punt snel 

gezet: Plutarchus (De Pythiae Oraculis 25, 407c) vermeldde al dat men was opgehouden met 

orakelvoorspellingen in hexameters te geven, want dat hetzelfde gebruik al werd toegepast in 

orakelboeken waarin het antwoord door loting getrokken werd.11 

Verder werd in de 3de eeuw voor Christus door Ptolemaeus IV Philopator een tempel in Alexandrië 

aan Homerus gewijd, namelijk het Homereion.12 

 

In de magie werden homerische verzen meestal gebruikt voor bescherming of genezing, maar men 

weet niet exact hoe of waarom dit gebruik ontstaan is. Volgens Iamblichus, die als eerste het gebruik 

van homerische verzen in de magie beschreef, waren Pythagoras en Empedocles de eersten die deze 

verzen gebruikten, niet enkel voor genezing maar ook in een muzikale context. Pythagoras zou 

namelijk gedacht hebben dat muziek voor genezing zorgde, en voor het verbeteren van de ziel 

gebruik hebben gemaakt van de lier en de verzen van Homerus en Hesiodus. Over Empedocles wordt 

dan weer verteld dat hij zijn gastheer, toen deze met een zwaard bedreigd werd, redde door met 

begeleiding van zijn lier een vers uit de Odyssee (Od. IV, 211)13 te reciteren14 – waarbij het 

homerische vers dus uit zijn context werd gehaald om toe te passen op een individuele situatie. 

 

In PGM zijn enkele homerische verzen met magische doeleinden opgenomen, zoals hierboven reeds 

gezegd vaak bedoeld om lichamelijke ongemakken tegen te gaan. Zo werd P. Berol. 9873 

teruggevonden, een collectie van homerische verzen tegen onder andere aambeien (Il. I, 75; I, 96), 

het voorkomen van een zwangerschap (Il. III, 40) of pijn aan de borsten en baarmoeder (Il. II, 548; 

                                                           
9 Van der Horst, Sortes. Het gebruik van heilige boeken als lotsorakels in de oudheid (1999) 25. 
10 Parke, D.E.W.; Wormell, H.W., The Delphic Oracle II: The Oracular Responses (1956) xxix. 
11 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, Kernos 26 (2013) 177. 
12 Schwendner, ‘Under Homer’s Spell’, 108. 
13 βλήμενος ἦν, περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀγηγέραθ᾽ ὅσσοι ἄριστοι, ‘en zijn zonen zouden wijs zijn, en zeer bedreven met 
de speer’. 
14 Collins, ‘The Magic of Homeric Verses’, Classical Philology 103(3) (2008) 212-214. 
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VIII, 486; Od. VII, 332).15 Hoewel geen van deze verzen voorkwam in de Sortes Homericae – het 

dichtst in de buurt kwam PGM XXIIa 11-14, dat voorafging aan vers αδα bij Maltomini – menen 

sommige bronnen toch dat deze deel uitmaakten van het ‘Homeromanteion’.16 Ook hier werden de 

verzen al helemaal uit hun oorspronkelijke homerische context gehaald om een zeker magisch effect 

te creëren. Bij wijze van voorbeeld zal ik hier PGM XXIIa 11-14 aanhalen: 

 

αἴθ᾽ ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμεναι ἄγαμός τ᾽ ἀπολέσθαι· 

was jij maar nooit geboren, of omgekomen zonder geliefde (Il. III, 40)17 

 

In de Ilias maakt dit vers deel uit van een ruzie tussen Paris en Hector, tijdens dewelke deze laatste 

zijn broer verwijt niet eens mee te strijden in een oorlog die hij zelf veroorzaakt heeft. Meer nog, hij 

zou willen dat Paris nooit geboren was, dan zouden de Trojanen nu deze ellende niet moeten 

meemaken. Hier zit de link met de magische context: dit was namelijk een spreuk om een 

zwangerschap te voorkomen. De vrouw in kwestie moest het vers luidop uitspreken of op een 

papyrus of magneet met zich meedragen. Typische betekenisveranderingen voor de magie zijn hier 

ook te vinden: ἄγονος betekende in dit geval niet ‘ongeboren’ maar ‘steriel’, terwijl ἄγαμος eerder 

‘zonder seksuele omgang’ betekende dan ‘ongehuwd’. Volgens Collins is dit het duidelijkste 

voorbeeld van hoe de context van een vers veranderd werd met magische doeleinden: de 

onvervulbare wens van de oorspronkelijke context is in dit geval namelijk het doel geworden.18 

 

Ten tijde van Cassius Dio zou er in Apamea in Syrië een orakel voor Zeus Belus geweest zijn, waar 

volgens deze auteur de antwoorden gegeven werden in homerische verzen.19 In zijn Historia 

Romana20 vertelt hij namelijk hoe keizer Septimius Severus het orakel om raad ging vragen, en hier 

de volgende verzen uit de Ilias als antwoord kreeg: 

 

ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ, 

Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. 

in oogopslag en gezicht gelijkend op Zeus, de speler met bliksems, 

en op Ares in leest, in borstkas Poseidon. (Il. II, 478-479) 

                                                           
15 Betz, The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells (1986) 260. 
16 West, Studies of the Text and Transmission of the Iliad (2001) 136. 
17 Voor alle vertalingen van de Ilias en de Odyssee in deze thesis heb ik gebruik gemaakt van Ben Bijnsdorp, 
‘HOMEROS’ Ilias’ (https://benbijnsdorp.nl/homerus_ilias.html) en ‘HOMEROS’ Odyssee’ 
(https://benbijnsdorp.nl/homeros/homerus_odyssee.html). 
18 Collins, ‘The Magic of Homeric Verses’, 216-217. 
19 Van der Horst, Sortes, 28. 
20 Hist. Rom. LXXIX 8, 6 ; 40, 3. 
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Aangezien Septimius Severus in de periode dat hij deze orakelvoorspelling kreeg nog een gewoon 

burger was, kunnen we vermoeden dat Zeus Belus hier zijn keizerschap voorspelde. Dit orakel gaf 

overigens naast verzen van Homerus ook antwoorden uit het werk van Euripides. 

Daarnaast lezen we bij Cassius Dio ook over keizer Macrinus (zie hoofdstuk 7c), die hetzelfde orakel 

kwam raadplegen. De man was recent keizer geworden en vroeg zich af hoe lang hij aan de macht 

zou blijven. Het orakel gaf hem een weinig voorspoedige toekomstvoorspelling met de volgende 

homerische verzen: 

 

ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί, 

σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει 

Grijsaard, werkelijk, de jonge strijders leggen je het vuur aan de schenen, 

terwijl jouw afweerkracht op zijn retour is en de ouderdom jou teneerdrukt. (Il. VIII, 101-102) 

 

Inderdaad zou Macrinus na een heerschappij van amper 14 maanden vermoord worden door 

aanhangers van Elegabalus, die hem hierna zou opvolgen.21 Opmerkelijk is dat bij Cassius Dio 

duidelijk vermeld wordt dat Macrinus dit antwoord kreeg bij het orakel van Zeus Belus, terwijl 

andere bronnen beweren dat de keizer hiervoor de Sortes Homericae raadpleegde22 – waarin deze 

verzen overigens niet terug te vinden zijn. 

 

Na deze korte inleiding op het gebruik van Homerus en zijn werken in de magie, is het nu tijd om 

over te gaan naar het orakelboek zelf. In het volgende hoofdstuk zal ik eerst een overzicht geven van 

de bronnen die we voorlopig hebben van de Sortes Homericae, om vervolgens in te gaan op de 

goden en helden die hierin voorkomen, en die misschien wel meer duidelijkheid geven over de reden 

waarom precies deze verzen voor het orakelboek werden uitgekozen. 

 

 

  

                                                           
21 Wiśniewski, ‘Pagans, Jews, Christians and a Type of Book Divination in Late Antiquity’, Journal of Early 
Christian Studies 24/4 (2016) 558. 
22 Smythe, Descriptive Catalogue of a Cabinet of Roman Imperial Large-brass Medals (1834) 203 ; Project 
Gutenberg, Gargantua and Pantagruel. 
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3. De Sortes Homericae 
 

De Sortes Homericae (Grieks: Homeromanteion) zijn orakelboeken die uit de 2de-4de/5de eeuw na 

Christus dateren – dit is tenminste de periode waarin men de fragmenten dateert die ervan zijn 

teruggevonden, de praktijk is wellicht eeuwen ouder. Over het precieze gebruik van deze boeken 

bestaan veel onzekerheden, maar wellicht waren het een soort handboeken die voorspellingen 

deden of antwoorden gaven op alledaagse vragen van mensen. Het is ook niet uitgesloten dat de 

context waarin ze gebruikt werden, die van symposia was. De verzen van Homerus werden hiervoor 

uit hun oorspronkelijke context gehaald, en hergebruikt in een geheel nieuwe situatie die afhing van 

de vraag die gesteld werd. Zoals enkele eeuwen daarvoor ook al bij Plato en Aristophanes het geval 

was, hadden deze verzen weinig of niets meer te maken met de inhoud van de Ilias en de Odyssee. 

Karanika stelt dan ook dat we de Sortes Homericae, waarin oud materiaal gebruikt werd voor een 

nieuw soort tekst met een compleet andere uitvoering, eerder moeten beschouwen als een volledige 

tekst op zich, los van Homerus’ werken en eerder te vergelijken met de Vroeg-Byzantijnse cento’s.23 

Zographou maakt een onderscheid tussen twee soorten ‘magische’ verzen in de Sortes Homericae: 

enerzijds zijn er de verzen die in de oorspronkelijke, homerische context al een zekere profetische 

waarde hadden, anderzijds verzen met een gnomisch of spreekwoordelijk karakter.24 

Opmerkelijk is dat we van de Sortes Homericae enkel antwoorden hebben, terwijl we nergens vragen 

hebben gevonden (zoals dit bij bijvoorbeeld de Sortes Astrampsychi wel het geval was, zie hoofdstuk 

4b). Mogelijk waren deze vragen niet nodig aangezien Homerus’ verzen buiten hun oorspronkelijke 

context zeer breed geïnterpreteerd konden worden, en functioneerde dit orakelboek dus eerder als 

een soort horoscoop.25 

 

De weinige orakelboeken die we kennen uit de oudheid, zijn praktisch volledig, maar slechts door 

zeer weinig bronnen overgeleverd, en de meeste hiervan stammen uit de middeleeuwen. Van het 

bekendste orakelboek, de Sortes Astrampsychi, zijn er in Egypte slechts 13 papyri teruggevonden, die 

te dateren zijn tussen de 2de en de 6de eeuw na Christus. Dit is opmerkelijk, zoals Naether vaststelt, 

aangezien een dergelijk boek – en dan vooral de vragenlijst – ons veel informatie kan verschaffen 

over waar de Grieken zich in de oudheid mee bezighielden of zich zorgen over maakten.26 

Met de Sortes Homericae is het – mogelijk door afwezigheid van een dergelijke vragenlijst – nog 

erger gesteld: hiervan zijn slechts drie papyri teruggevonden. Deze bevatten elk een ander onderdeel 

                                                           
23 Karanika, ‘Homer the Prophet’ in A. Lardinois; J. Blok; M. Van der Poel, Sacred Words: Orality, Literacy and 
Religion (2011) 266. 
24 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, 180. 
25 Karanika, ‘Homer the Prophet’, 255-256. 
26 Naether, Die Sortes Astrampsychi (2010) 76-78. 
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van het orakelboek, en verschaffen ons hierdoor in de mate van het mogelijke een duidelijker beeld 

van hoe dit Homerus-orakelboek er in de late oudheid uitzag. PGM VII 1-148 bevat het grootste deel 

van de Sortes-tekst, namelijk 148 antwoorden in homerische verzen. P. Oxy. LVI, 3831 vormt het 

begin van deze antwoorden (waarvan gezegd wordt dat ze in PGM VII ontbreken), en geeft 

bovendien ook een hemerologie en een gebruiksaanwijzing voor de Sortes Homericae. Suppl. Mag. II, 

77 ten slotte, bevat eveneens een deel van de antwoorden, maar in een andere volgorde dan in de 

twee eerder genoemde papyri.27 De volgorde waarin ik deze papyri zal bespreken is gebaseerd op de 

hoeveelheid tekst waarvan deze ons voorzien, hoewel ze chronologisch gezien precies omgekeerd 

geplaatst moeten worden.28 

 

 

a) PGM VII, 1-148 (4de eeuw)29 
 

PGM VII, 1-14830 is het enige fragment van de Sortes Homericae dat op een papyrusrol geschreven is. 

Deze papyrus, die wellicht geschreven en gevonden werd in het Egyptische Thebe, is aan beide zijden 

beschreven en meet 2,33 meter. De cursief geschreven tekst – aan de hand waarvan deze papyrus 

rond de 4de eeuw gedateerd wordt – staat aan het begin van de rol, en bevat bijna de complete 

tekst van de Sortes Homericae: enkel het eerste deel van de tekst is gedeeltelijk weggevallen, maar 

dit kan aangevuld worden met behulp van de twee overige papyrusfragmenten. De Sortes Homericae 

worden gevolgd door Δημοκρίτου Παίγνια (Democritus’ Tafelspelletjes), die niet van dezelfde hand 

zijn maar wellicht wel verwant waren met het orakelboek. PGM VII bevat het grootste deel van de 

antwoorden van de Sortes Homericae. Aangezien dit wellicht het begin van de tekst was, is het 

twijfelachtig of er überhaupt een geschreven versie heeft bestaan van de vragen die aan het orakel 

gesteld werden.31 

Het is in deze papyrus dat de naam ‘Homeromanteion’ voor het orakel werd gebruikt: onder de lijst 

met verzen staat, bij wijze van titel, de zin τέλος ἔχει τῶν ἐπῶν Ὁμηρομαντείου ἐπ᾿ ἀγαθῷ (‘einde 

van het Homeromanteion, veel geluk’)32. Karanika merkt terecht op dat het document met deze titel 

– ‘waarzeggerij van Homerus’ – maar de helft geeft van wat het belooft: we verwachten, zoals 

meestal in de waarzeggerij, een dialoog met vragen en antwoorden, terwijl de Sortes Homericae 

                                                           
27 Naether, F. , Die Sortes Astrampsychi, 330-331. 
28 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 5. 
29 Preisendanz, K., Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri (1931) 1-7; Maltomini, F., ‘P. Lond. 
121 (= PGM VII) 1-221: Homeromanteion’, ZPE 106 (1995) 107-122. 
30 TM 60204; LDAB 1321; P. Lond. I, 121. 
31 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 6. 
32 Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, 6. 
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slechts een reeks op oneindig veel wijzen te interpreteren antwoorden geven op een oneindig aantal 

niet neergeschreven vragen.33 

 

De antwoorden van de Sortes Homericae die PGM VII bevat, staan in vier kolommen en per zes 

gegroepeerd. Iedere kolom bevatte zes maal zes verzen, dus 36, en de gehele tekst van de Sortes 

Homericae bestond uit zes maal zesendertig, 216 verzen dus. 216 is ook het drievoud van het 

magische getal 72, het is dus wellicht geen toeval dat een magische tekst dit aantal verzen telt.34 

Na het abrupte einde van de homerische verzen volgt de al eerder vernoemde titel 

OΜΗΡΟΜΑΝΤΕIΟN, in hoofdletters geschreven. De woorden ΕΠΑΓΑΘΩ worden gevolgd door een 

versiering. Aan weerskanten van deze titel staan in kleinere letters twee voorschriften voor eerder 

alledaagse problemen.35  

 

 

 

 

  

 

 

 

Aan de linkerkant staat wat men moet doen opdat er geen ongedierte in je huis zou zitten, namelijk 

je huis besprenkelen met een mengsel van geitengal en water. Het middel tegen vlooien staat dan 

weer rechts: hiervoor moet men oleander en zout water mengen, en hiermee het huis besprenkelen 

en insmeren.36 Deze voorschriften hebben uiteraard niets meer met Homerus of zijn werken te 

maken, maar tonen wel aan hoe dun de grens was tussen orakels en bezweringen. 

Na de homerische verzen volgen nog een aantal voorschriften voor alledaagse problemen, die niet 

meteen een magische betekenis lijken te hebben. Vervolgens opnieuw magische bezweringen tegen 

alledaagse kwaaltjes als hoofdpijn of een verkoudheid, gevolgd door een hemerologie: een 

opsomming van de dagen (en meer specifiek: de momenten van de dag) waarop men het orakel mag 

raadplegen.37  

 

 

                                                           
33 Karanika, ‘Homer the Prophet’, 258. 
34 Preisendanz, K., ‘Die Homeromantie Pap. Lond. CXXI’, Philologus 72 (1913) 552. 
35 Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (1893) 24-25. 
36 Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, 6. 
37 Kenyon, F.G., Greek Papyri in the British Museum I (1973) 83-84. 
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Ongewoon is hierbij dat de dag in drie delen werd opgesplitst, terwijl dit er meestal maar twee 

waren: de opdeling in drie was een typisch Egyptisch gebruik.39 

 

Van de 216 verzen in PGM VII zijn er 191 volledig aan ons overgeleverd. Hierin is de Ilias duidelijk 

oververtegenwoordigd met 126 verzen tegenover de 82 uit de Odyssee. De twee boeken hebben ook 

8 verzen gemeenschappelijk,40 en soms gebeurt het ook dat hetzelfde vers in meerdere boeken van 

de Ilias of de Odyssee voorkwam (we spreken dan van een ‘formulair vers’).41 Ook komen sommige 

verzen op meerdere plaatsen in het orakelboek voor.42 Af en toe worden nog pogingen gedaan om 

de verzen die ons niet duidelijk zijn overgeleverd nog te herkennen, zoals Martín-Hernández drie jaar 

geleden nog een toevoeging van de verzen βαε en βββ opperde.43 

Ondanks het grote overwicht van de Ilias is het meest geciteerde boek in de Sortes Homericae toch 

boek XXI van de Odyssee, hieruit worden maar liefst 21 verzen als antwoord gegeven. Boeken XXII, IV 

en IX van de Ilias volgen op verdere afstand met respectievelijk 12, 11 en 11 verzen. Uit bijna alle 

boeken zijn verzen overgenomen in de Sortes Homericae, enkel Ilias XIII en XXIII en Odyssee IX 

ontbreken. 

 

De tekst die volgt op PGM VII, en die aan de versieringen te zien hiermee verwant is, zou ons iets 

kunnen leren over het gebruik van de Sortes Homericae. Het gaat namelijk om Δημοκρίτου Παίγνια 

(Democritus’ Tafelspelletjes), grapjes die tijdens symposia gemaakt werden en die vaak een magische 

                                                           
38 Kenyon, F. G., Greek Papyri in the British Museum I, 89. 
39 Schwendner, ‘Under Homer’s Spell’, 109. 
40 αγδ (Il. III, 41; Od. XI, 358) ; εγβ (Il. IX, 133; Od. XIX, 176) ; ββα (Il. IX, 482; Od. XVI, 19) ; εββ (Il. XXIV, 369; Od. 
XVI, 72). 
41 Karanika, ‘Homer the Prophet’, 272. 
42 Il. IV, 264 (εεγ) ; Il. V, 218 (εβε; εςδ) ; Il. VII, 360 (αββ; ςδα) ; Il. IX, 120, (αβα; ςγα) ; Il. ΧΙΙ, 234 (αββ; ςδα) ; Il. 
XVIII, 328 (γγδ); Il. XIX, 138 (αβα; ςγα) ; Od. XXI, 180 (γαβ; ςαδ). 
43 Martín-Hernández, ‘Two More Verses for the Homeromanteion (PGM VII)’ ZPE 190 (2014), 97. 

1: ’s ochtends 
2: ’s middags 
3: niet gebruiken 
4: ’s ochtends 
5: ‘s ochtends 
6: niet gebruiken 
7: ’s middags 
8: de hele dag 
9: niet gebruiken 
10: de hele dag 

 

11: ’s avonds 
12: de hele dag 
13: de hele dag 
14: ‘s ochtends 
15: de hele dag 
16: niet gebruiken 
17: niet gebruiken 
18: ’s ochtends en [’s 
avonds] 
19: ’s ochtends 
20: ’s ochtends 

 

21: ’s avonds 
22: ’s avonds 
23: ’s ochtends 
24: ’s ochtends 
25: niet gebruiken 
26: ’s avonds 
27: de hele dag 
28: de hele dag 
29: de hele dag 
30: ‘s avonds38 
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insteek hadden. Ze bevatten antwoorden op vragen als ‘Wat moet je doen om een ei op een appel te 

doen lijken?’ (het ei koken in daarna insmeren met een mengsel van eigeel en wijn) of ‘Hoe kan men 

veel drinken zonder dronken te worden?’ (een gebakken varkenslong eten).44 Uit de gelijkaardige lay-

out van beide teksten kunnen we vermoeden dat ze uit hetzelfde boek werden gekopieerd naar deze 

papyrusrol. Misschien was dit boek wel een codex, zoals P. Oxy LVI 3831, iets wat makkelijk te 

gebruiken was op symposia. In dit geval waren de Sortes Homericae wellicht als het ernstigere deel 

van de avond bedoeld, en kon het selecte publiek van geleerden zelf als interpretators van de 

homerische verzen optreden. Na het raadplegen van het orakelboek werd er dan later op de avond 

overgeschakeld op de luchtigere tafelgrapjes van Democritus.45 

 

 

b) P. Oxy. LVI, 3831 (3de-4de eeuw)46 
 

P. Oxy. LVI 383147 is zeer waardevol voor de interpretatie van PGM VII, omdat deze papyrus de tekst 

bevat die eraan voorafgaat (en bovendien duidelijk aantoont dat bij dit orakel geen vragenlijst 

hoorde, aangezien het fragment begint met paginanummer α). Het is slechts één papyrusvel, 

afkomstig uit een kleine codex op zakformaat en aan beide zijden beschreven, waarvan men eerst de 

versozijde diende te lezen. Het cursiefschrift waarin de tekst geschreven staat, was typisch voor de 

3de-4de eeuw waarin deze papyrus gedateerd wordt.48 P. Oxy. LVI 3831 werd niet alleen gevonden, 

maar ook geschreven in Oxyrhynchus. 

Het fragment is moeilijk te lezen door het haastige handschrift en de vele afkortingen,49 dit zou erop 

kunnen wijzen dat de meeste Grieken in die tijd op de hoogte waren van het gebruik van de Sortes 

Homericae. De tekst houdt abrupt op na 25 verzen, het is onduidelijk of dit het gevolg is van de 

fragmentarische toestand van de papyrus of de auteur gewoon opgehouden is met schrijven.50 

 

Dankzij P. Oxy. LVI 3831 leren we meer over hoe men de Sortes Homericae moest gebruiken: naast 

de hemerologie bevatte deze papyrus ook een korte handleiding. Daarin stond het gebed dat men 

moest opzeggen alvorens het orakel te raadplegen, alsook de manier waarop deze raadpleging moest 

gebeuren: door het werpen van drie dobbelstenen, waarbij men een combinatie van cijfers kreeg die 

naar het juiste vers leidden.  

                                                           
44 Preisendanz, The Greek Magical Papyri in Translation, 119-120. 
45 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 10-11. 
46 Parsons, P., ‘3831. Homer Oracle’, The Oxyrhynchus Papyri 56 (1989) 44-48 
47 TM 61274; LDAB 2416. 
48 Parsons, P., ‘3831. Homer Oracle’, 44. 
49 Martin-Hernandez, ‘Using Homer for Divination’, 5. 
50 Parsons, ‘3831. Homer Oracle’, 48. 
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Wie de Sortes Homericae wou raadplegen, moest dus – zoals ook al in PGM VII stond – eerst de 

hemerologie bekijken om te weten of het orakelboek überhaupt gebruikt mocht worden. De 

momenten waarop de Sortes Homericae – althans volgens P. Oxy. – al dan niet geraadpleegd 

mochten worden, waren de volgende: 

 

1: de hele dag 
2: ’s middags 
3: niet gebruiken 
4: bij dageraad 
5: niet gebruiken 
6: de hele dag 
7: ‘s ochtends en ‘s avonds 
8: ’s middags 
9: niet gebruiken 
10: niet gebruiken 

 

11: ’s ochtends 
12: ’s ochtends 
13: de hele dag 
14: de hele dag 
15: ’s ochtends 
16: ’s ochtends en ’s 
avonds 
17: bij dageraad 
18: niet gebruiken 
19: bij dageraad 
20: ’s ochtends en (21:) ’s 
middags51 

 

22: hetzelfde (als dag 21, 
dus ‘s middags?) 
23: ’s ochtends 
24: bij dageraad 
25: niet gebruiken 
26: de hele dag 
27: ’s middags 
28: ’s ochtends en ’s 
avonds 
29: niet gebruiken 
30: bij dageraad52 

 

 

Opmerkelijk is dat deze momenten niet overeenkomen met de reeds eerder opgesomde 

hemerologie in PGM VII.53 Wel zijn de dagen, volgens typisch Egyptisch gebruik, ook hier weer in drie 

opgedeeld. 

 

Wanneer het geoorloofd was de Sortes Homericae te raadplegen, moest de vraagsteller eerst het 

volgende gebed richten tot de godheid (van wie de meeste bronnen zeggen dat het Apollo was, 

hoewel anderen het als een gebed tot Hermes54 beschouwen), bestaande uit vijf homerische verzen, 

waarbij hij de vraag die hij het orakel wou stellen in gedachten hield: 

 

‘κλῦθι ἄναξ ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ 

εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ: δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀκούειν 

ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει. 

καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ, 

ὅττι μάλιστ᾽ ἐθέλω καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ. 

'Verhoor mij, heer, of je nu in het welvarende Lykië bent 

of in Troje: overal kun je toch gehoor geven aan iemand 

die in nood is, zoals die nood mij nu bereikt. 

                                                           
51 Parsons, ‘3831. Homer Oracle’, 46. 
52 Parsons, ‘3831. Homer Oracle’, 45-46. 
53 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 6. 
54 Naether, Die Sortes Astrampsychi, 330. 
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Zeg me ook dit naar waarheid, want dat wil ik weten, 

wat je het liefste wilt en je het begeerlijkste voorkomt. 

(Il. XVI, 514-516 ; Od. I, 174 ; Od. XVIII, 113) 

 

Het werkwoord in het laatste vers was oorspronkelijk ἐθέλεις, maar voor de raadpleger van de Sortes 

Homericae, die uiteraard maar alleen was, werd dit aangepast naar een eerste persoon enkelvoud.55 

Na dit gebed moest de vraagsteller drie dobbelstenen werpen, en de geworpen combinatie (van ααα 

tot ςςς) opzoeken in de Sortes Homericae. Het homerische vers dat daarbij te lezen stond, vormde 

het antwoord op de gestelde vraag.56 Zoals Van der Horst terecht opmerkt, waren deze antwoorden 

niet altijd even duidelijk of makkelijk te interpreteren. Over hoe de interpretatie van de homerische 

orakelspreuken precies gebeurde, of hier speciaal mensen voor in dienst van het orakel stonden of 

de raadpleger zelf zijn interpretatie moest vormen, hebben we jammer genoeg geen informatie.57 

Over het algemeen wordt aangenomen dat er amper of geen plaats was weggelegd voor geleerden 

die de antwoorden interpreteerden (en de Sortes Homericae dus, net als de Sortes Astrampsychi, als 

een soort doe-het-zelforakel fungeerden), maar Zographou vermeldt toch dat er mogelijk een 

χρησμολόγος werd aangesteld die – naargelang de kennis die hij had van Homerus’ werk – de verzen 

die als antwoord werden gegeven, opnieuw in hun oorspronkelijke homerische context plaatste.58 

 

Behalve de eerder beschreven hemerologie en het gebed, bevatte de papyrus uit Oxyrhynchus ook 

de eerste 18 homerische verzen die als antwoord konden dienen. In deze verzen is – net als in de 

verzen van PGM VII – nog geen enkel patroon gevonden, maar opmerkelijk is wel dat de eerste vijf in 

een acrostichon de naam Ἀθήνα vormden (en als men verder wil lezen zelfs Ἀθήναειος, wat in een 

eerder onwaarschijnlijke theorie zou kunnen verwijzen naar de persoon die het homerische 

orakelboek heeft samengesteld)59. In dat geval is het mogelijk dat ook deze godin naast Apollo een 

zekere controle had over de Sortes Homericae.60 Of nu Apollo dan wel Athena, of misschien zelfs nog 

een andere godheid de Sortes Homericae beschermde, daar zal ik later nog op terugkomen (zie 

hoofdstuk 6b). 

 

                                                           
55 Karanika, ‘Homeric Verses and Divination in the Homeromanteion’, 270. 
56 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 6. 
57 Van der Horst, Sortes, 29. 
58 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, 175. 
59 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 8. 
60 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, 183. 
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In P. Oxy. LVI 3831 werden de Sortes Homericae naast de gebruikelijke naam ook ‘Scimitar’ 

genoemd.61 Een scimitar of ἁκινάκης – zoals in de Griekse tekst geschreven staat – is een kort, recht 

zwaard en de lezing lijkt dan ook een beetje vreemd te zijn. De term kan echter voor een bepaald 

soort bezwering staan (ook wel ξίφος, ‘zwaard’, genoemd), die ongekend is in haar kracht, zodat ze 

zich onmiddellijk vastzet op de ziel en bijgevolg dus ook meteen effect heeft. Wellicht wordt met dit 

woord in de Sortes Homericae verwezen naar de liefdesbezwering in PGM IV, 1716-1870, die ook wel 

Δαρδάνου ξίφος (‘Zwaard van Dardanus’) wordt genoemd,62 een hymne aan Eros waarin gebruik 

wordt gemaakt van een speciale magnetische en gegraveerde steen.63 Door deze benaming ook aan 

de Sortes Homericae te geven, wilde de auteur van deze tekst wellicht aangeven dat het homerische 

orakel eenzelfde onweerstaanbare invloed zou hebben. 

 

 

c) Suppl. Mag. II, 77 (2de-3de eeuw)64 
 

Supplementum Magicum II, 7765 is een beschadigde papyruscodex.66 De vindplaats van deze bron is 

onduidelijk; we weten enkel dat deze net als de andere twee in Egypte geschreven en gevonden is. 

De codex bevat zes vellen, waarvan de drie laatste moeilijker te lezen zijn omdat ze zo zwaar 

beschadigd zijn. De verzen van de Sortes Homericae – een deel van de antwoorden – staan op het 

vijfde en zesde papyrusvel, en worden voorafgegaan door een gedicht in hexameters dat als 

katabasis (tocht naar de onderwereld) werd benoemd.67 Hoewel er een zekere link gelegd kan 

worden met het elfde boek van de Odyssee, waarin ook Odysseus naar de onderwereld afdaalt, heeft 

deze katabasis met de Sortes Homericae niets te maken, ook al omdat deze door een andere hand 

neergeschreven is.68 

 

Het deel van de Sortes Homericae dat op deze papyrus bewaard is, bestaat uit drie kleine 

fragmentjes van respectievelijk 15, 9 en 10 verzen.69 Op basis van PGM VII en P. Oxy. LVI 3831 heeft 

men deze fragmenten kunnen identificeren als onderdeel van de Sortes Homericae, hoewel de 

volgorde niet helemaal overeenkomt met de inhoud van de eerder genoemde papyri. In de meest 

recente uitgave, namelijk die van Maltomini uit 1992, zijn de verzen ααα-αγγ van P. Oxy. 3831 

                                                           
61 Parsons, ‘3831. Homer Oracle’, 45-46. 
62 Betz, The Greek Magical Papyri in Translation, 69. 
63 Brill’s New Pauly, Dardanus [2] Founder of the Samothracian Mysteries. 
64 Daniel, R.W.; Maltomini, F., Supplementum Magicum II, 147-150. 
65 TM 61273; LDAB 2415; P. Bon. 3. 
66 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 5. 
67 Turner, E.G., The Typology of the Early Codex (1977) 81. 
68 Maltomini, F., ‘P.Bon. 3+4. Una nota codicológica’, ZPE (1991) 240-242. 
69 Montevecchi, O., Papyri Bononiensis I (1953) 6-8. 
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toegevoegd, hoewel de uitgever zelf toegeeft dat deze reconstructie te betwisten valt. De verzen 

αςα-αςδ komen dan weer overeen met passages die in PGM VII te vinden zijn, maar dan wel bij de 

verzen αδς-αεγ. Ook vers αες staat in PGM VII, maar dan wel als βες. Tot slot zijn ook de verzen βγγ-

βεα van Suppl. Mag. II dezelfde als βγγ-βεα in PGM VII; vanaf daar stopt de tekst in Suppl. Mag. en 

kunnen we verder lezen in PGM.70 

 

  

                                                           
70 Daniel; Maltomini, Supplementum Magicum II, 147-149. 
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4. Bibliomantie 
 

a) Bibliomantie: een definitie 
 

Nu de nodige introductie op de Sortes Homericae is gegeven, is het van belang dat we – alvorens op 

de inhoud van het orakelboek in te gaan – eerst even kijken naar wat het begrip ‘bibliomantie’ 

precies inhoudt. Het is een samenstelling van de twee Griekse woorden βιβλίον (boek) en μαντεία 

(waarzeggerij) en betekent dus zoveel als ‘waarzeggerij door middel van boeken’. 

De Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren beschrijft het begrip ‘bibliomantie’ als volgt: het 

voorspellen en waarzeggen waarbij de Bijbel, of afzonderlijke boeken daarvan, het medium waren.71 

Ook het Oxford English Dictionary spreekt over divination by books, or by verses of the Bible.72 De 

Bijbel blijkt dus het beginpunt van de waarzeggerij die bekend staat als ‘bibliomantie’ geweest te zijn, 

en hiermee hebben de Confessiones van Augustinus veel te maken. Deze vierde-eeuwse Kerkvader 

beschreef hoe hij in een neerslachtige bui de tuin in ging, waar hij een kinderstem de bevelen ‘Tolle, 

lege’ (‘Neem het op en lees’) hoorde roepen. In de mening dat dit een goddelijke boodschap was, 

nam hij het Evangelie van Paulus dat zijn vriend Alypius had meegebracht ter hand, en sloeg dit boek 

op een willekeurige bladzijde open. Daar las hij de volgende passage:  

 

non in comessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in contentione et 

aemulatione, sed induite dominum Iesum Christum et carnis providentiam ne feceritis in 

concupiscentiis niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet 

in twist en nijdigheid; maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot 

begeerlijkheden73  

 

Dit was het vers dat bij hem voor gemoedsrust zorgde, waardoor zijn neerslachtige bui verdween.74 

Het raadplegen door Augustinus kan beschouwd worden als het begin van de bibliomantie – er wordt 

niet voor niets ook over de ‘Sortes Biblicae’ gesproken – wellicht niet toevallig in de periode dat 

versierde codices hun intrede deden bij de christenen. Het was dus niet de volledige Bijbel die de 

Kerkvader bij zich had, maar een handig zakformaat van Paulus’ Evangelie, wat het raadplegen 

vergemakkelijkte. Deze bevatte echter niet minder geloofwaardigheid dan wanneer hij een volledige 

Bijbel bij de hand zou hebben gehad: we zien in de 4de eeuw dat niet meer de heilige teksten zelf, 

                                                           
71 Algemeen Letterkundig Lexicon, ‘Bibliomantie’ 
72 Oxford English Dictionary, ‘Bibliomancy’. 
73 Sizoo, Augustinus’ Belijdenissen (2011) 116. 
74 Ziolkowski, ‘Tolle, lege: Epiphanies of the Book’, The Modern Language Review, 109/1 (2014) 6. 
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maar codexversies hiervan gebruikt werden voor bijvoorbeeld geneeskundige doeleinden. Hiermee 

hing wellicht ook het gebruik van de Bijbel als orakelboek samen. 

De praktijk van de bibliomantie in het algemeen hield in dat men een vraag formuleerde – al dan niet 

in gedachten – en een boek waarvan men meende dat het een grote waarheid bevatte op een 

willekeurige bladzijde opensloeg. De eerste zin op deze pagina zou dan het antwoord moeten 

bevatten, maar vaak sloot de oorspronkelijke context van deze zin niet aan bij de gestelde vraag. 

Dergelijke vage antwoorden deden denken aan de dubbelzinnige uitspraken die orakels vaak deden, 

vandaar dat er makkelijk over ‘orakelboeken’ gesproken werd.75 Doordat de verzen op een 

willekeurige manier geloot werden, kunnen we de bibliomantie beschouwen als een vorm van wat 

‘cleromantie’ genoemd wordt: waarzeggerij door middel van loting. 

Gebruikers van orakelboeken wisten wellicht ook wel dat het antwoord dat ze van een boek zouden 

krijgen, niet zou aansluiten bij hun eigen problematische situatie. Mensen die Bijbelcodices 

gebruikten om een antwoord of toekomstvoorspelling te krijgen, zo schrijft Robert Wiśniewski, 

waren zich er heel goed van bewust dat het antwoord dat ze hier vonden in de oorspronkelijke 

context niet van toepassing zou zijn op hun vraag. Ze gingen er gewoon van uit dat een goddelijke 

kracht in het door hen gekozen boek hen de waarheid zou vertellen en een oplossing voor hun 

probleem zou aanreiken.76 Of zoals David Frankfurter het uitlegt: waarzeggerij brengt altijd een 

creatief omspringen met de traditie met zich mee. Er is een zekere autoriteit, een zekere 

herkenbaarheid die gebaseerd kan worden op de situatie van dat moment.77 

Beide hierboven vermelde woordenboeken verwijzen ook naar werken van ‘wereldse’ auteurs die als 

orakelboek gebruikt konden worden. De selectie van deze auteurs bleef echter beperkt tot Homerus 

en Vergilius (en in een nog beperktere mate Euripides), van wie de werken als sortes of lotorakels 

werden gebruikt. Volgens Wiśniewski is dit trouwens ook één van de reden waarom christenen de 

Bijbel gingen raadplegen om hun toekomst te voorspellen: ze kenden dit gebruik namelijk al van 

pagane volkeren, en de 4de eeuw was nu eenmaal een periode waarin men meerdere zaken uit de 

oudheid ging overnemen.78 Dit is waar de Sortes Homericae en de Sortes Vergilianae in beeld komen. 

Beide zijn werken van zeer vooraanstaande klassieke auteurs die bijna de status van een god 

verworven hebben79 – wellicht ook daarom dat de vergelijking van de Ilias, de Odyssee en de Aeneïs 

met de Bijbel makkelijk te maken is. 

 

                                                           
75 Algemeen Letterkundig Lexicon, ‘Bibliomantie’. 
76 Wiśniewski, ‘Pagans, Jews, Christians’, 565-566. 
77 Frankfurter, D., ‘Voices, Books and Dreams: the Diversification of Divination Media in Late Antique Egypt’ in 
S.I. Johnston; P. Struck, Mantike: Studies in Ancient Divination (2005), 236. 
78 Wiśniewski, ‘Pagans, Jews, Christians’, 566. 
79 Van der Horst, P., ‘Sortes: Sacred Books as Instant Oracles’ in L.V. Rutgers; P.W. Van der Horst ; H.W. 
Havelaar; L. Teugels, The Use of Sacred Books in the Ancient World (1998) 168. 
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Een orakelboek dat vandaag de dag nog steeds bestaat en gebruikt wordt, maar waarop ik niet te 

veel zal ingaan aangezien het zich in een heel andere cultuur bevindt, is de I Ching of Boek der 

veranderingen. Het boek zou al dateren uit de 12de eeuw voor Christus en wordt toegeschreven aan 

een mythische keizer, maar de indeling die ook nu nog gebruikt wordt, is wellicht opgesteld door 

Wen-Wang, de stichter van de Zhou-dynastie. In de periode van de 5de-3de eeuw voor Christus werd 

hieraan een lijst met commentaren toegevoegd. Voor het raadplegen van de I Ching gebruikte men 

50 stengels van het duizendblad, waarvan aan het begin van de raadpleging één terzijde werd gelegd. 

Met de overige 49 werden via ingewikkelde rekensommen de getallen uitgeloot die de vraagsteller in 

de richting van het antwoord leidden. Vandaag gebeurt de loting van de antwoorden door het 

werpen van muntjes. De antwoorden bestaan dan weer uit 64 hexagrammen, die symbool staan voor 

evenveel verschillende situaties. De variaties in de hexagrammen bestaan uit de volgorde van hele 

(die het nummer 9 hebben en staan voor het mannelijke kosmische principe) en onderbroken lijnen 

(nummer 6, het vrouwelijke kosmische principe). Elk van deze lijnen wordt eerst individueel 

uitgelegd, waarna een verklaring van het volledige hexagram volgt. Zoals gebruikelijk bij 

orakeluitspraken, is deze uitleg vaak zeer vaag en cryptisch, wat hem polyinterpretabel maakt.80 

In tegenstelling tot onze Westerse cultuur, waarin vandaag de dag alles wat met waarzeggerij te 

maken heeft nog slechts de interesse van een select publiek oproept maar voor het overige als 

‘zweverig’ beschouwd wordt, is de I Ching in China nog steeds een geloofwaardig middel om de 

toekomst te voorspellen, en om raad te geven bij alledaagse situaties. 

 

 

b) Bibliomantie in Egypte 
 

Bibliomantie kwam op in Egypte tijdens de 2de eeuw, nadat Quintus Aemilius Saturninus, de prefect 

van Egypte, in 199 een einde maakte aan tempelorakels na slechte ervaringen van Septimius Severus. 

Dit was sowieso al de periode waarin tempelorakels minder vaak bezocht werden, zoals 

getuigenissen van Plutarchus en Clemens van Alexandrië duidelijk maken. Mogelijke redenen 

waarom tempels steeds meer op de achtergrond traden, waren dat priesters steeds minder 

vrijgesteld werden van het gedwongen werken aan de dijken en kanalen in de Fajoem, en dat 

Septimius Severus de tempeladministratie in handen van de boulè in de metropoleis gaf in plaats van 

aan de priesters.81 

Maar het was niet omdat de tempels in onbruik raakten, dat er geen orakels meer geraadpleegd 

werden. Geleidelijk aan werden de ‘plaats’orakels namelijk steeds vaker vervangen door 

                                                           
80 Encyclopaedia Britannica, ‘Yijing’. 
81 Schwendner, ‘Under Homer’s Spell’, 111-112. 
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orakelboeken, die makkelijker te raadplegen waren: een boek kon namelijk door een individu 

geraadpleegd worden, dus priesters of andere geleerden die de antwoorden interpreteerden, 

speelden in deze situaties nog amper een rol.82 De Sortes Homericae vormden – samen met nog 

enkele gelijkaardige orakelboeken die ik hieronder zal bespreken – een uitzondering op het 

aanpassen van bestaande orakels voor individueel gebruik: de basis voor dit boek was namelijk geen 

eerder bestaand orakel, maar de werken van een zeer bekend en geliefd auteur.83  

De bekendste voorbeelden van orakelboeken naast de Sortes Homericae, zijn de Sortes Astrampsychi 

en de Sortes Vergilianae, die ik nu beide kort zal bespreken. 

 

i. Sortes Astrampsychi 
De Sortes Astrampsychi is het meest volledige orakelboek dat we hebben, en waarnaar ook dikwijls 

kan worden teruggegrepen om onduidelijkheden of verwarringen in andere orakelboeken (zoals 

bijvoorbeeld de Sortes Homericae) uit te klaren. Ze worden gedateerd rond de 2de-3de eeuw, en 

bestaan uit drie onderdelen: een lijst van 91 (volgens andere bronnen 92)84 vragen die van 12 tot 102 

genummerd zijn, een concordantietabel en een lijst van 1000 (of 1030)85 antwoorden. De figuur 

‘Astrampsychus’, naar wie het orakel genoemd is, heeft wellicht nooit bestaan. Het zou namelijk iets 

te toevallig zijn dat zijn naam ‘Sterren in de ziel’ betekent. 

Het gebruik van de Sortes Astrampsychi – dat overigens in de papyrus zelf zeer duidelijk werd 

uitgelegd – ging als volgt: om te beginnen zocht de vraagsteller in de lijst de vraag die hij wou stellen, 

of in ieder geval degene die daar het beste bij aansloot. Door loting koos hij dan een getal tussen 1 

en 10, wat hij optelde bij het nummer van de vraag die hij gesteld had. Dit was waar de 

concordantietabel erbij genomen werd: het bekomen getal werd opgezocht in de linkerkolom, het 

equivalent met het bijhorende boek (wat de naam van een godheid of kracht had) stond rechts 

geschreven. Het antwoord op zijn vraag stond dus in het boek van die bepaalde godheid, met het 

cijfer uit de rechterkolom, en het juiste vers droeg het cijfer dat hij eerder al geloot had. De 

ingewikkelde weg naar dit antwoord was uiteraard bedoeld opdat de vraagsteller niet zomaar de 

hele lijst met antwoorden zou gaan doorzoeken tot hij bij een regel kwam die hem de voorspelling 

gaf die hij wilde horen.86 

Opmerkelijk aan deze Sortes Astrampsychi is dat er meerdere versies van zijn overgeleverd: naast de 

Grieks-Egyptische tekst, kennen we ook middeleeuwse manuscripten waarin de concordantielijst in 

                                                           
82 Karanika, ‘Homer the Prophet’, 265. 
83 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, 175. 
84 Van der Horst, Sortes, 30. 
85 Van der Horst, Sortes, 30. 
86 Clarysse, W., ‘Doe-het-zelforakels. Van Astrampsychus tot Napoleon’ in K. Vandorpe; H. Verreth, Grieken en 
Romeinen bewegen hemel en aarde (1996) 65-67. 
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plaats van pagane goden de namen van Bijbelse figuren bevat. De vragen bleven ook voor de 

christenen min of meer dezelfde.87 

 

Anders dan bij de Sortes Astrampsychi het geval was, is er van de Sortes Homericae nooit een lijst 

met vragen teruggevonden. Wellicht heeft deze ook nooit bestaan, aangezien de paginanummering 

in P.Oxy. LVI 3831 aangeeft dat de eerste antwoorden op pagina α staan.88 Ook in het gebruik waren 

er verschillen tussen de orakelboeken van Astrampsychus en Homerus: zo was er in de Sortes 

Homericae van een concordantietabel geen sprake meer, maar moest men om een antwoord te 

bekomen de combinatie opzoeken van de drie dobbelstenen die men had geworpen. De Sortes 

Homericae waren dan ook veel eenvoudiger in gebruik, maar daardoor des te lastiger om te 

interpreteren: waren de Sortes Astrampsychi zo opgesteld dat het verkregen antwoord inderdaad 

paste bij de eerder gestelde vraag, dan was dit bij het raadplegen van de Sortes Homericae veel 

minder het geval, ook al doordat deze laatste geen duidelijke lijst met vragen hadden. 

 

Bij de Sortes Astrampsychi ontbreekt een belangrijk kenmerk om tot de bibliomantie gerekend te 

kunnen worden: ze zijn namelijk niet, zoals wel het geval was bij de Bijbel en de Sortes Homericae en 

Vergilianae, gebaseerd op werken van een invloedrijk auteur. Omdat ze echter wel op andere 

vlakken overeenkomsten vertonen met de Sortes Homericae, zal in deze thesis meermaals naar de 

Sortes Astrampsychi verwezen worden. 

 

ii. Sortes Vergilianae 
Vergilius was voor de Romeinen wat Homerus voor de Grieken betekende, het is dus geen verrassing 

dat van de Sortes Homericae ook een Vergiliaanse versie heeft bestaan. Zoals Homerus voor de 

Grieken een soort god was, zo werd ook Vergilius door de Romeinen als een θεός ἄνηρ beschouwd, 

en stond zijn Aeneïs gelijk aan de Bijbel.89 

De belangrijkste informatie over de Sortes Vergilianae hebben we verkregen uit de Historia Augusta. 

De eerste verwijzing naar de Sortes werd gemaakt door Aelius Spartianus, die vertelt dat Hadrianus 

van dit orakelboek gebruik maakte om te weten te komen wat de toenmalige keizer Trajanus over 

hem dacht. Na een door hem positief geïnterpreteerd antwoord over koning Numa Pompilius (Aen. 

VI 808-812)90, besloot Hadrianus te huwen met de dochter van Trajanus’ zus, en na de dood van de 

                                                           
87 Van der Horst, Sortes, 31. 
88 Parsons, P., 3831. Homer Oracle, 44. 
89 Van der Horst, P., ‘Sortes: Sacred Books as Instant Oracles’, 168. 
90 Quis procul ille autem ramis insignis olivae 
sacra ferens? Nosco crines incanaque menta 
regis Romani, primus qui legibus urbem 
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keizer was hij inderdaad degene die hem opvolgde. Ook Marcus Aurelius raadpleegde gedurende zijn 

regeerperiode, in de woelige tijd van oorlogen die Rome moest doorstaan, de Sortes Vergilianae. Het 

antwoord dat hij kreeg was ‘tot de derde zomer hem als heerser in Latium gezien zal hebben’ (Aen. I, 

265)91, en inderdaad heeft zijn heerschappij slechts twee jaren verder geduurd.92 Het is ook door de 

verwijzingen in de Historia Augusta dat we weten dat het grootste deel van de Sortes Vergilianae 

afkomstig zijn uit boek VI van de Aeneïs.93 

 

Voor het overige is er over de Sortes Vergilianae weinig geweten, maar we kunnen veronderstellen 

dat dit orakelboek op basis van de Sortes Homericae werd opgemaakt en gebruikt,94 zoals mag 

blijken uit een wel zeer opmerkelijke passage van de Sortes in Gargantua et Pantagruel van François 

Rabelais uit de 16de eeuw, waarin overigens ook de Sortes Homericae vermeld werden. 

De context is de volgende: Panurge vraagt Pantagruel of hij al dan niet zou moeten trouwen, en 

aangezien Pantagruel hierop zelf geen antwoord kan geven, stelt hij voor zich tot de Sortes 

Vergilianae te wenden. Panurge is niet helemaal overtuigd, maar Pantagruel haalt verscheidene 

voorbeelden aan van figuren uit de oudheid die ook gebruik maakten van de Sortes Homericae en 

Vergilianae, waarvan de voorspelling steeds bleek uit te komen. Uiteindelijk geeft Panurge toe om 

het orakelboek op basis van Vergilius’ werken te raadplegen, en dit is waar het voor ons interessant 

wordt. Panurge werpt namelijk drie dobbelstenen, die als 5-6-5 neerkomen. De som van deze drie 

cijfers is 16, en dus slaat Panurge de werken van Vergilius open op een willekeurige bladzijde en 

zoekt daar het zestiende vers. Dit is het laatste vers van de vierde Ecloga95 – de Sortes Vergilianae 

bestonden blijkbaar uit meerdere werken dan alleen de Aeneïs – dat door beide personages anders 

geïnterpreteerd wordt: Pantagruel raadt Panurge op basis van dit vers aan helemaal niet te trouwen, 

terwijl Panurge van mening is dat deze zin hem vertelt dat hij juist wel iemand zal moeten huwen. 

Uiteindelijk wordt dit ritueel nog enkele keren herhaald, maar telkens verschillen de twee vrienden 

van mening over de interpretatie van het orakelantwoord.96 

Het werk van Rabelais is de enige ietwat duidelijke bron die we hebben over het gebruik van de 

Sortes Vergilianae, en we kunnen ons natuurlijk de vraag stellen in hoeverre de auteur hier beroep 

heeft gedaan op zijn dichterlijke vrijheid. Aangezien er geen primaire bronnen van Vergilius’ 

                                                                                                                                                                                     
fundabit, Curibus parvis et paupere terra 
missus in imperium magnum. 
91 tertia dum Latio regnantem viderit aestas. 
92 Loane, ‘The Sortes Vergilianae’, The Classical Weekly 21 (1928) 185-186. 
93 Collins, ‘The Magic of Homeric Verses’, 232. 
94 Naether, Die Sortes Astrampsychi, 332. 
95 nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est. (hen heeft geen god aan zijn tafel geduld, geen godin op 
haar ligbed.) 
96 Loane, ‘The Sortes Vergilianae’, 186. 
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orakelboek zijn overgeleverd, weten we bovendien ook niet of de verzen die hier als voorbeeld 

worden aangehaald ook effectief in de Sortes stonden. Ook van de Sortes Homericae hebben we 

dergelijke voorbeelden, maar op basis van de ons overgeleverde papyri kunnen we deze niet 

herkennen en zouden ze kunnen toegeschreven worden aan de dichterlijke vrijheid van de auteur 

(zie hoofdstuk 7). Het is dus goed mogelijk dat ook de voorbeelden die Rabelais hier bij monde van 

Pantagruel uitsprak, ook niet in de Sortes Vergilianae zelf voorkwamen, maar gewoon goed pasten in 

de context van dit verhaal. Als deze Sortes Vergilianae – zoals we aan de hand van Gargantua et 

Pantagruel kunnen vermoeden – echter bestonden uit alle werken van Vergilius en dus niet uit een 

selectie van verzen, doet deze vraag niet ter zake. 

 

Als we de Sortes Vergilianae – of tenminste: datgene wat we ervan denken te weten – vergelijken 

met de Sortes Homericae, vallen enkele belangrijke verschillen op.  

Om te beginnen bevatte het orakelboek van Vergilius wellicht het volledige werk van deze auteur, 

terwijl we van de Sortes Homericae slechts een selectie van verzen hebben die in niet-

‘chronologische’ volgorde staan opgelijst. Natuurlijk kunnen we over de volledigheid van de Sortes 

Vergilianae ook weinig met zekerheid zeggen aangezien we deze alleen maar uit secundair 

bronnenmateriaal kennen, maar aan de anekdotes te zien lijkt dit toch eerder om een echt boek te 

zijn gegaan. 

Een tweede verschil betreft het loten van de verzen: net als bij de Sortes Homericae deed men ook 

bij de Sortes Vergilianae een beroep op de astragalomantie, maar anders dan bij het homerische 

orakelboek werd hier geen rekening gehouden met de volgorde waarin men de dobbelstenen wierp. 

Het vers dat het antwoord vormde, stond gewoon op een willekeurig opengeslagen bladzijde van het 

boek, en werd bepaald door de som van het aantal geworpen ogen. 

In dit opzicht kunnen we stellen dat de Sortes Vergilianae een soort samenraapsel waren van 1. 

‘bibliomantie’ in de zuiverste zin van het woord (zijnde: een boek dat een grote waarheid bevat op 

een willekeurige bladzijde openslaan om een antwoord te vinden), 2. astragalomantie in combinatie 

met een vereenvoudigde versie van de Sortes Astrampsychi (de dobbelstenen werpen, en door het 

aantal ogen op te tellen tot een antwoord komen) en 3. het gebruik maken van de verzen van een 

vermaard auteur zoals ook bij de Sortes Homericae het geval was. 

 

 

  



30 
 

c) De Sortes Homericae en de bibliomantie 
 

Dat het moeilijk zal worden om de Sortes Homericae aan de feitelijke definitie van bibliomantie zoals 

ze hierboven beschreven staat te koppelen, lijkt intussen wel duidelijk. Het enige wat van het gebruik 

van het homerische orakelboek overeen lijkt te komen met deze vorm van waarzeggerij, is dat het 

een boek is waaraan een zekere goddelijke kracht verbonden was: Homerus werd in de oudheid niet 

alleen als een autoriteit op het vlak van literatuur beschouwd, maar daarnaast werd hij over het 

algemeen als een god gezien.97 

Tot zover de gelijkenis. Van het willekeurig openslaan van een boek was – voor zover we tenminste 

kunnen zien op basis van de ons overgeleverde fragmenten – geen sprake, aangezien men voor de 

Sortes Homericae niet beschikte over het volledige werk van Homerus (of enkele boeken ervan), 

maar slechts over een selectie van verzen hieruit. Dit doet ons dan weer eerder denken aan de Sortes 

Astrampsychi, die helemaal niets met bibliomantie te maken hebben omdat ze een orakel waren en 

geen toonaangevend boek. 

Ook het gebruik van de Sortes Homericae was helemaal verschillend van wat verteld werd over hoe 

Augustinus zijn bijbelcodex raadpleegde: in plaats van willekeurig een vers aan te duiden, moest men 

dobbelen om tot het vers te komen dat een antwoord gaf – wat een link lijkt te leggen tussen de 

Sortes Vergilianae (dobbelen) en de Sortes Astrampsychi (cijfercombinaties, zij het een stuk minder 

ingewikkeld). 

Wat ook opvalt aan de hierboven gegeven voorbeelden uit de Sortes, is dat deze vaak uit volledige 

fragmenten van meerdere verzen bestonden, zodat ze een duidelijker antwoord gaven. Zoals we 

later in deze masterthesis zullen zien, waren de antwoorden van de Sortes Homericae allesbehalve 

duidelijk, aangezien deze letterlijk uit één versregel van de Ilias of de Odyssee bestonden: waar het 

vers begon en eindigde, daar was ook het begin en einde van het antwoord. Net als in de 

voorbeelden die Rabelais gaf over het gebruik van de Sortes Vergilianae, waren deze dus voor 

meerdere interpretaties vatbaar. Eindelijk zien we hier een link met wat over bibliomantie verteld 

wordt: dat de vraagsteller het vers dat hij als antwoord kreeg zelf moest interpreteren naargelang 

hoe het voor hem het beste uitkwam. 

Het ontbreken van een volledig boek met aansluitende verzen en fragmenten om te interpreteren, 

en de toevoeging van dobbelstenen en de daarbij horende waarzeggerij, maken het moeilijk om de 

Sortes Homericae met zekerheid onder de noemer ‘bibliomantie’ te kunnen klasseren. In het verdere 

verloop van de thesis zal ik proberen uit te zoeken op welke manier men de verzen die ons zijn 
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overgeleverd heeft geselecteerd, en of de Sortes Homericae terecht een vorm van bibliomantie 

genoemd mogen worden.  
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5. Astragalomantie 
 

Naast de bibliomantie of boekenwaarzeggerij, bestond de magie waarmee de Sortes Homericae 

verbonden worden ook voor een groot deel uit astragalomantie: waarzeggerij door middel van 

dobbelen. Astragalomantie is net als bibliomantie een onderverdeling van de cleromantie: 

waarzeggerij door middel van loting. De ἀστραγάλοι die in de naam van deze vorm van waarzeggerij 

voorkomen, waren beentjes uit de achterpoten van dieren met gespleten hoeven: dit konden 

schapen zijn,98 maar ook koeien,99 geiten of varkens. Deze vierzijdige beentjes kunnen vergeleken 

worden met onze bikkels.100 Voor astragalomantie werden bovendien niet altijd de echte 

dierenbotjes gebruikt, maar ook imitaties in brons, hout of ivoor. 

Elke zijde van de astragalos had een waarde van één, drie, vier of zes (of onder hun Griekse 

benamingen: χῖος, ὕπτιος, πράνης en κῶιος), en net zoals bij onze eigen dobbelstenen (die bij de 

Grieken bekend waren onder de naam κύβοι) vormde de som van de tegenoverliggende zijden het 

getal 7, dat een magische connotatie had. Het dobbelen met de astragaloi kon echter nooit helemaal 

eerlijk verlopen: een dergelijk beentje had twee holle zijden (1, 3), een platte (6) en een bolle kant 

(4), en het spreekt voor zich dat de kans vrij klein was dat het op deze laatste zou terechtkomen en 

blijven liggen.101 Bovendien bleef een astragalos ook makkelijker liggen op de brede (3, 4) dan op de 

smallere zijden (1, 6). Bijgevolg kan het ook niet anders of de vaakst geworpen uitkomst was 4.102 

 

 

a) Dobbelorakels 
 

Astragaloi werden niet enkel gebruikt voor vermaak, er was daarnaast ook nog de astragalomantie 

waarbij men voorspellingen deed door middel van dierenbotjes of dobbelstenen. Hiervoor 

bestonden ook aparte orakels, waarvan de meesten onder bescherming van Hermes stonden. 

Hoewel Apollo de eigenlijke Griekse god van de waarzeggerij was, schijnt hij – volgens de Homerische 

Hymne aan Hermes IV – het zeggenschap over de cleromantie aan Hermes te hebben geschonken in 

ruil voor zijn lier (voor het volledige verhaal, zie hoofdstuk 6b). De dobbelorakels van Hermes 

stonden vaak op het markplein van heel wat steden in het zuidwesten van het huidige Turkije. Ze 

bestonden uit een sokkel waarop verzen geschreven waren die de antwoorden vormden, met 

                                                           
98 Graf, ‘Rolling the Dice for an Answer’ in S.J. Johnston; P. Struck, Mantike: Studies in Ancient Divination (2005) 
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99 Der neue Pauly, ‘Astragal’. 
100 Vandorpe, K., ‘Bikkelen om de toekomst. Van astragalen tot dobbelstenen’, 105. 
101 Graf, ‘Rolling the Dice for an Answer’, 60. 
102 Vandorpe, ‘Bikkelen om de toekomst’, 105. 
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daarnaast een tafel waarop astragaloi lagen waarmee men moest dobbelen.103 Net zoals bij de 

meeste orakels – en ook bij de Sortes Homericae – het geval was, moest men alvorens het orakel te 

raadplegen een gebed richten tot de god. Vervolgens wierp men vier of – meestal – vijf bikkels op de 

tafel die bij het orakel stond. Vijf bikkels met vier zijden gaven de mogelijkheid tot 56 combinaties, en 

elk daarvan stond op de sokkel geschreven. Deze orakelvoorspellingen bestonden uit vijf regels: eerst 

de combinatie van de cijfers (volgorde speelde hier geen rol), de som van deze cijfers en de godheid 

waarmee ze verbonden werden (voor elke voorspelling een nieuwe godheid, dit waren er dus 56 

verschillende). Op de tweede regel volgde een beschrijving van de worp, als het ware de cijfers van 

de eerste regel maar dan voluit geschreven. Ten slotte kwam dan de eigenlijk voorspelling, 

bestaande uit drie verzen in de dactylische hexameter. Aangezien er ook bij deze lotorakels – net als 

bij de Sortes Homericae – geen vooraf opgestelde vragenlijst aanwezig was, moesten deze 

voorspellingen op iedere mogelijke vraag een antwoord kunnen bieden. Dit maakte dat ze zeer vaag 

en algemeen geformuleerd waren.104 

 

In tegenstelling tot de bibliomantie, waarover we weinig tot geen bronnen uit de oudheid hebben, is 

er over astragalomantie en dobbelorakels wel geschreven door antieke auteurs. Zo beschreef 

Pausanias in zijn Descriptio Graeciae (VII 25, 10) een dobbelorakel in Achaea, gewijd aan Herakles. Dit 

bevond zich bij Boura, en men moest dan ook alvorens het orakel te raadplegen een gebed richten 

tot Herakles Bouraikos, van wie er een beeldje in de grot stond. Na het gebed te hebben 

uitgesproken, moest de vraagsteller vier dobbelstenen – waarvan er blijkbaar een grote voorraad bij 

dit orakel aanwezig was – werpen op een tafeltje, en op dit tafeltje stond het antwoord voor elk van 

de gedobbelde combinaties.105 Dat Pausanias een dergelijke uitgebreide beschrijving van het orakel 

gaf, is wellicht een teken dat dobbelorakels in Griekenland vrij zeldzaam waren.106 

Daarnaast vermeldde Cicero in zijn De Divinatione (II, 85) ook nog dat er geen enkel verschil was 

tussen het trekken van een lot of het werpen van een dobbelsteen: beide werden ze geleid door 

toeval en kansen.107 
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b) De Sortes Homericae en de astragalomantie 
 

Wat maakt nu dat we de Sortes Homericae kunnen beschouwen als een voorbeeld van de 

astragalomantie, en op basis waarvan verschillen ze juist van deze vorm van waarzeggerij? Het 

spreekt voor zich dat het ene orakel de antwoorden op een sokkel aanbood terwijl het andere een 

boek was, maar ook daarnaast zijn er nog de nodige gelijkenissen en verschillen. 

Een eerste punt van overeenkomst is uiteraard het dobbelen om een antwoord te bekomen. Het 

aantal ogen dat geworpen wordt, zal de vraagsteller naar het juiste antwoord leiden. 

Ten tweede speelt Hermes niet alleen bij de dobbelorakels, maar ook in de Sortes Homericae een 

belangrijke rol. Hij is namelijk de eerste persoon die spreekt in dit orakelboek: in vers ααα 

waarschuwt hij – in de oorspronkelijke context – Priamus voor de mogelijke gevaren tijdens zijn 

nachtelijke tocht, en biedt hij aan de oude man te vergezellen naar het legerkamp van de Grieken. 

Dit zou symbolisch kunnen wijzen op de bescherming die Hermes zal bieden aan de persoon die de 

Sortes Homericae raadpleegt, ook al klinkt het nogal onlogisch voor een orakelboek waarin men 

maar één kans op de 216 had om dit vers te dobbelen. In ieder geval wordt door sommige geleerden 

Hermes ook als beschermgod van de Sortes Homericae beschouwd, en zou het gebed dat het 

orakelboek inleidde, ook aan hem gericht zijn.108 

De verzen zijn een derde overeenkomst van de Sortes Homericae en de astragalomantie: hoewel de 

orakels van Hermes niet bestonden uit homerische verzen, waren het wel dactylische hexameters 

waarin het antwoord aan de mensen werd gedicht. Dit vormde echter geen uitzondering meer, 

aangezien vanaf de 2de eeuw steeds meer orakelantwoorden in verzen werden weergegeven, die 

makkelijker te verspreiden en te onthouden waren.109 

Was de eerste gelijkenis die ik aanhaalde dat er bij de Sortes Homericae ook gedobbeld moest 

worden voor een antwoord, dan zit in deze praktijk ook een belangrijk verschil in materiaal: 

aangezien ons 216 antwoordverzen van de Sortes Homericae zijn overgeleverd die voorafgegaan 

worden door de cijfercombinaties ααα tot ςςς, is er geen twijfel mogelijk dat voor dit dobbelorakel 

geen dierenbotjes maar dobbelstenen gebruikt werden. Hierin komen namelijk de cijfers 2 en 5 voor, 

wat onmogelijk zou zijn bij de vierzijdige astragaloi.110 

Ook het formuleren van de antwoorden is verschillend: de gebruikers van de Sortes Homericae 

kregen slechts één vers te zien, voorafgegaan door de cijfercombinatie die ze net geworpen hadden. 

Bij de orakels van Hermes kreeg men als het ware een hele brief als antwoord: tweemaal het 

resultaat van de worp, een begeleidende godheid en tenslotte drie versregels die het antwoord 
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vormden. In de Sortes Homericae was de expliciete vermelding van goden bij het antwoord helemaal 

verdwenen, het dichtst in de buurt hiervan kwamen de verzen die in de oorspronkelijke context ook 

in verband gebracht konden worden met een godheid. 

In tegenstelling tot de dobbelorakels van Hermes, waarin wel het aantal keren dat men een knokkel 

geworpen had van belang was, maar niet de volgorde van de cijfers, speelde dit in de Sortes 

Homericae juist een zeer grote rol: vers δεβ (‘[zozeer] zond Zeus toch bij onze geboorte al zware 

ellende toe’) was nu eenmaal niet hetzelfde als vers εβδ (‘Wel, hier ben ik dan zelf, ik ben na twintig 

jaar terug’), wat toch wel een groot verschil kon uitmaken voor de voorspelling en de interpretatie. 

Deze interpretatie brengt me op een volgend verschil tussen beide orakels: al bij al waren de orakels 

van Hermes zodanig opgesteld, dat er op iedere mogelijke vraag wel een antwoord was, hoewel deze 

vaag werden gehouden. En als er toch onduidelijkheid geweest zou zijn over een antwoord, liepen er 

op ieder marktplein wellicht enkele amateurs rond die tegen betaling graag een interpretatie van dit 

antwoord wilden geven.111 Bij de Sortes Homericae waren deze antwoorden veel minder dekseltjes 

die op ieder potje pasten, of zoals Van der Horst terecht opmerkt: ‘Maar als iemand had gevraagd of 

hij of zij al dan niet een bepaalde reis moest maken en 1-1-5 had gegooid, met als orakel-antwoord 

de beroemde regel uit Ilias II 204: “De heerschappij van velen is niet goed; één slechts moet er 

heerser zijn”, wat moest men daar dan van maken?”’112 

 

Hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen de eigenlijk astragalomantie en de Sortes Homericae – 

omdat er nu eenmaal uitzonderingen moeten zijn om de regel te bevestigen en we dikwijls ook niet 

genoeg bronnen uit de oudheid meer hebben om hét voorbeeld van dobbelwaarzeggerij te kennen – 

kunnen we met zekerheid zeggen dat dit orakelboek een vorm van astragalomantie is. Zoals 

hierboven beschreven is het echter veel moeilijker om de Sortes aan bibliomantie te koppelen, 

ondanks het feit dat we hier met een boek te maken hadden.  
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6. Inhoud van de Sortes Homericae 
 

a) Sprekers en ontvangers 
 

Zoals Karanika al opmerkte, zijn vooral de helden als sprekers en ontvangers oververtegenwoordigd 

in de Sortes Homericae.113 Een kleine teloefening maakt duidelijk dat de stervelingen 145 keer 

spreken, tegenover 39 uitspraken van de goden. De grootste spreker onder de helden is Odysseus, 

die 26 keer aan het woord komt. Hij wordt gevolgd door Agamemnon en Achilles, die beiden 16 keer 

spreken. De goden komen duidelijk een heel stuk minder aan het woord: op de eerste plaats staat 

Athena die 18 keer spreekt, maar de daarop volgende godheid is Zeus met slechts 10 uitspraken 

(waarvan dan nog 3 boodschappen via Iris worden overgebracht). Hera, die als derde van de goden 

het vaakst aan het woord komt, is verwaarloosbaar met amper 4 uitspraken. 

Deze vergelijking gaat ook op voor het ontvangen van boodschappen: Odysseus wordt 35 maal 

aangesproken, gevolgd door de varkenshoeder Eumaeus in de Odyssee en de Trojaan Hector in de 

Ilias, tot hen beiden wordt 14 keer het woord gericht. De goden daarentegen zijn ook hier weer een 

stuk minder vertegenwoordigd: Athena staat op de eerste plaats, zij wordt vijfmaal aangesproken. 

Op een gedeelde tweede plaats komen Zeus en Hera, tot beiden wordt viermaal gesproken (deze 8 

aansprekingen doen ze bovendien ook tot elkaar). Even verwaarloosbaar als Hera onder de 

sprekende goden, is ook hier Aphrodite die men tweemaal aanspreekt. 

 

i. Helden 

a. Odysseus 

Met 26 uitspraken114 en 35 maal aangesproken te worden,115 is Odysseus de meest besproken figuur 

uit de Sortes Homericae. Daarnaast wordt er ook nog vijfmaal naar hem verwezen, en wordt zijn 

naam tweemaal genoemd. Dit is uiteraard niet verwonderlijk, aangezien hij niet alleen de 

hoofdpersoon is in de Odyssee, maar ook in de Ilias al een belangrijke rol speelt. Het beeld dat we in 

beide werken – en bij uitbreiding in de hele Griekse mythologie – van Odysseus krijgen, is dat van de 

sluwe Griekse strijder die zichzelf en zijn entourage iedere keer weer met een list uit moeilijke 

situaties kan bevrijden. Ook in de Sortes Homericae komt hij verre van onsympathiek over, en de 

verzen die hij uitspreekt of waarin naar hem verwezen wordt, geven over het algemeen een positief 

beeld van de toekomst. Dit is tenminste zo als we er vanuit gaan dat de raadpleger of chresmoloog 

bij het interpreteren van de orakeluitspraak wel degelijk de oorspronkelijke context van Homerus’ 

                                                           
113 Karanika, ‘Homer the Prophet’, 271-272. 
114 Ilias: 8 keer ; Odyssee: 18 keer. 
115 Ilias: 8 keer ; Odyssee: 28 keer. 
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werken in zijn achterhoofd hield. En dan nog konden dezelfde verzen vaak dubbelzinnig 

geïnterpreteerd worden… Misschien even listig als Odysseus zelf? 

Zo heeft een groot deel van de verzen van of over Odysseus uiteraard betrekking op zijn thuiskomst. 

Als we deze uitspraken interpreteren volgens de oorspronkelijke context, waarin er steeds gehoopt 

wordt dat Odysseus weer thuis zou komen, voorspellen de bijhorende verzen uiteraard een positieve 

toekomst. Maar naargelang tot wie of in welke context deze worden uitgesproken, geven ze een 

totaal andere invulling aan deze gebeurtenis. Kijken we bijvoorbeeld naar de verzen ςεγ en ςςβ. In 

beide verzen wordt de thuiskomst van Odysseus en een gevolg daarvan voorspeld, maar de 

connotatie van deze verzen is duidelijk verschillend: 

 

ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι 

dan mag je wel hopen je geliefden terug te zien en […] te bereiken (Od. VII, 76) 

 

In dit vers is het Athena die de voorspelling doet, en al wie in zekere mate het verhaal van de 

Odyssee kende – wellicht dus ongeveer alle Grieken – wist dat deze uitspraak ook zou uitkomen. 

Voor de interpretatie van het orakel was het misschien ook wel van belang te weten dat een godin 

deze uitspraak deed, dit gaf mogelijk een extra zekerheid dat de raadpleger van het orakel het geluk 

aan zijn kant zou hebben. Zoals Wiśniewski al aangaf, waren de mensen die het orakel raadpleegden 

zich er wellicht wel van bewust dat het antwoord dat ze zouden krijgen niet helemaal van toepassing 

was op de situatie waarin zij zich bevonden,116 dus mogelijk werd met deze uitspraak dan niet 

letterlijk het weerzien met hun geliefden bedoeld, maar eerder het bereiken van iets positiefs. 

Heel anders is de toon van de volgende voorspelling: 

 

γνοίης χ᾽ οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται. 

dan zou je mijn kracht eens zien en wat mijn handen nog kunnen. (Od. XX, 237 ; XXI, 202) 

 

Hoewel als formulair vers tweemaal door Philoetius tegen Odysseus zelf uitgesproken – overigens in 

de wetenschap dat hij tegen een onbekende bedelaar spreekt – geeft dit vers eerder een negatieve 

voorspelling mee. Het is een dreigement aan het adres van de vrijers: wanneer Odysseus zou 

terugkeren en de vrijers zou aanpakken, zou ook Philoetius mee strijden en zouden ze ervan opkijken 

hoeveel kracht deze koeherder nog had. Het vers kan dus dubbelzinnig worden opgevat: positief naar 

Odysseus en de zijnen toe, maar negatief voor de vrijers. Wellicht had het voor de persoon die de 

                                                           
116 Wiśniewski, ‘Pagans, Jews, Christians’, 566. 
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Sortes Homericae kwam raadplegen vooral een positieve betekenis, namelijk dat hij meer 

capaciteiten om het probleem op te lossen had dan hij zelf dacht. 

 

Een nog duidelijker beeld van het contrast tussen de verzen over Odysseus’ thuiskomst, geeft het 

antwoord dat men kreeg bij het dobbelen van vers αδβ:  

 

τῷ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας, 

Dan zal hij wel afrekenen met al die praatjes van jou (Od. XVII, 244) 

 

Duidelijk een veel minder vrolijk gevolg van Odysseus’ terugkeer. Dit vers is dan ook niet aan hemzelf 

of aan een geliefde van Odysseus gericht, maar wordt door Eumaeus uitgesproken tegen de vrijer 

Melantheus. De varkenshoeder kan niet om met de grove manier waarop Melantheus de oude 

bedelaar (van wie nog niemand weet dat het Odysseus is) heeft weggejaagd, en waarschuwt hem 

ervoor dat Odysseus wel eens zou kunnen terugkeren. Dan zou het wel snel afgelopen zijn met zijn 

stoere praatjes tegen arme oude mannen. 

Ongeacht of de raadpleger van het orakel de juiste context kende of welke interpretatie de 

chresmoloog eraan gaf, was dit een negatief antwoord. Het klinkt als een waarschuwing dat de 

vraagsteller maar beter van gedacht kon veranderen, want het orakel was het hier duidelijk niet mee 

eens en wou voorkomen dat er in de toekomst iets noodlottigs zou gebeuren. Het orakel sprak de 

vraagsteller rechtstreeks aan, dus wellicht bevond deze zich hier – metaforisch – in de positie van de 

vrijers en kon hij dus maar beter op zijn tellen passen. 

 

Odysseus speelt in de Odyssee vanaf zijn thuiskomst op Ithaka een soort dubbelrol: pas één voor één 

komen zijn naasten en vrienden te weten dat hij die arme vreemdeling is, en de schijn wordt lange 

tijd opgehouden doordat ook deze bedelaar dikwijls over ‘Odysseus’ spreekt. Dit zorgt voor een extra 

moeilijkheid in de Sortes Homericae, waar Odysseus in hetzelfde vers zowel aan het woord is als bij 

zijn naam genoemd wordt. Deze dubbelrol zou kunnen wijzen op een geloofwaardigheid van de 

antwoorden, aangezien de bedelaar natuurlijk wist dat hij de waarheid sprak als hij voorspelde dat 

Odysseus snel weer zou thuiskomen, zoals in vers αςγ. 

 

τοῦδ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ Ὀδυσσεύς, 

Odysseus zal nog dit etmaal hier terugkeren (Od. XIV, 161; XIX, 306) 

 

In de context van dit formulaire vers ondervraagt zowel Eumaeus (XIV, 161) als Penelope (XIX, 306) 

de voor hen onbekende vreemdeling over zijn afkomst. Deze, listig als hij is, verzint een identiteit en 
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een verhaal waaruit blijkt dat hij Odysseus op zijn reizen heeft ontmoet. Hij geeft een verkorte versie 

van Odysseus’ zwerftochten, en weet te zeggen dat Odysseus dezelfde dag nog thuis zal komen, iets 

wat zowel Penelope als de varkenshoeder zeer verheugt aangezien ze kort hiervoor nog jammerden 

om zijn ongelukkige lot. Als we er nu vanuit gaan dat de terugkeer van Odysseus in de Odyssee 

metaforisch in orakelcontext zoveel betekende als het bereiken van een voorspoedig iets, dan kon 

een dergelijk vers niet anders dan wijzen op een positieve toekomst voor de vraagsteller. 

 

Tot slot ook nog even aandacht voor vers δςγ, waarin Odysseus tegen zijn eigen hart spreekt dat 

hevig klopt uit angst voor de confrontatie met de vrijers. Dit is het enige vers in de Sortes Homericae 

waar spreker en ontvanger dezelfde persoon zijn, en het is daarom toch het vermelden waard: 

 

τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 

Toe, hart, laat ze nou maar: je hebt wel ergers verdragen (Od. XX, 18) 

 

Odysseus probeert als het ware zichzelf en zijn hart gerust te stellen: hij heeft de Trojaanse oorlog 

overleefd en is na een zwerftocht van 10 lange jaren als enige van zijn gezelschap weer 

thuisgekomen. Hij kent zijn krachten en kwaliteiten en wordt gesteund door de godin Athena, wat 

stelt dan een gevecht met de vrijers nog voor? Op dezelfde manier moeten we ons voorstellen dat 

het orakel de vraagsteller moed probeerde in te spreken: hij had blijkbaar eerder al problemen 

overwonnen, ook nu zou het hem wel lukken te bereiken wat hij wou. Anderzijds zou het ook een 

zekere sneer van het orakel naar de vraagsteller geweest kunnen zijn: hij had al ergere zaken 

verdragen, waarom nu nog met dit probleem een orakelboek komen raadplegen? 

 

Alles bij elkaar geteld is het aantal verzen waarin Odysseus aan het woord komt en aangesproken of 

vernoemd wordt overwegend positief, zeker als we in ons achterhoofd houden dat bij een groot deel 

van de ‘negatieve’ verzen hij slechts de ontvanger is (zoals in de verzen ςεβ en ςαβ waarin Athena 

hem de droevige voorgeschiedenis van de Phaeaken vertelt, of εας, δεα, en δδα waarin de geest van 

Agamemnon hem in de onderwereld waarschuwt hoe onbetrouwbaar vrouwen kunnen zijn). 

Opmerkelijk is ook het verschil tussen de verzen uit de Ilias en die in de Odyssee. Uiteraard heeft 

Odysseus in beide werken een heel andere rol, maar het valt toch op hoe hij in het eerste werk 

voornamelijk met negatieve verzen in verband wordt gebracht, terwijl hij zich in het tweede duidelijk 

in een positievere context bevindt. 

 



40 
 

b. Agamemnon 

Als Agamemnon in de Sortes Homericae verschijnt, is hij bijna altijd aan het woord of wordt hij 

toegesproken. Slechts eenmaal valt zijn naam in de Sortes Homericae, namelijk in vers αδδ (Il. IX 386, 

dat overigens voorafgaat aan vers βαδ dat hieronder bij Achilles vermeld zal worden). Ook spreekt hij 

vaker dan dat hij aangesproken wordt: 16 keer117 tegen 12. Een groot deel van de Ilias behandelt de 

vete tussen Agamemnon en Achilles, het is dus niet verwonderlijk dat deze twee personages in een 

ongeveer even groot aantal verzen van de Sortes Homericae voorkomen. In deze ruzie is 

Agamemnon degene die oplossingen zoekt, aangezien hij de bijstand van Achilles dringend nodig 

heeft in de strijd tegen de Trojanen. In tegenstelling tot Achilles, die voortdurend weigert te doen 

wat hem gevraagd wordt en verwijten maakt, komt hij er in deze verzen positief en welwillend uit. Zo 

bespreekt hij in vers ςγα met Nestor: 

 

ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα. 

ben ik nu ook bereid hem ter wille te zijn en immense boete te betalen. (Il. IX, 120) 

 

Agamemnon geeft hier blijk van zijn toegeeflijkheid tegenover Achilles: hij zal hem alles geven wat hij 

maar wil, zolang Achilles maar terug mee komt strijden en samen met hen de Trojanen overwint. 

Zowel in Agamemnons geval als in een orakelcontext is dit een negatieve uitspraak: Agamemnon zal 

om te krijgen wat hij wil een groot deel van zijn eer(geschenken) moet afgeven, maar het resultaat 

daarvan zal wel zijn dat de Grieken dankzij Achilles Hector zullen doden. Op dezelfde manier 

waarschuwde een dergelijke orakeluitspraak wellicht dat de vraagsteller offers zou moeten brengen 

om datgene te bereiken waarvoor hij raad kwam vragen. 

Enkele verzen later specifieert Agamemnon in δδς dit eerdere vers als: 

 

νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηησάσθω 

laat hij dan komen en zijn schip volstouwen met goud en brons (Il. IX, 137) 

 

Zowel voor Agamemnon als voor Achilles is dit een dubbelzinnig vers: als Achilles zijn schip komt 

volstouwen met het goud en brons van Agamemnon, wil dit zeggen dat hij heeft toegegeven en weer 

mee zal strijden met de Grieken. Hierbij verliezen ze beiden iets – Agamemnon een deel van zijn 

bezittingen en Achilles zijn eer – maar hebben ze ook allebei iets te winnen: Agamemnon de kracht 

van Achilles in de oorlog, en Achilles de eergeschenken die Agamemnon hem had afgenomen, 

waaronder ook het meisje Briseïs, over wie de hele vete ging. Ook in orakelcontext kunnen we ons de 

vraag stellen of dit antwoord wel zo positief bedoeld was, we weten namelijk niet wie de ‘hij’ in dit 

                                                           
117 Ilias: 13 keer ; Odyssee: 3 keer. 
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vers dan had moeten voorstellen. Ging dit over de vraagsteller, dan voorspelde het een voorspoedige 

toekomst waarin deze (metaforisch voor brons en goud) veel geluk mocht verwachten… Doelde de 

‘hij’ echter niet op hem, dan moest de vraagsteller wel oppassen dat niemand anders met zijn 

voorspoed aan de haal ging. 

 

Als aanvoerder van het Griekse legerkamp heeft Agamemnon uiteraard nog wel andere dingen aan 

zijn hoofd dan het meningsverschil met Achilles, hij moet ook de oorlog tegen de Trojanen leiden, 

zijn mannen aansporen en krijgt zo nu en dan een god op bezoek die hem de nodige raad geeft, zoals 

in vers βςδ: 

 

οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα 

knap waardeloos dat een raadschaffend man de hele nacht rust (Il. II, 24) 

 

Dit vers spreekt Zeus in de gedaante van Nestor in een valse droom die hij Agamemnon toezendt. Hij 

probeert Agamemnon aan te sporen op te trekken tegen de Trojanen, door hem te verwijten te 

slapen terwijl er nog zoveel andere belangrijke zaken te doen zijn. Deze droom lijkt te werken, want 

Agamemnon wordt wakker, wekt zijn mannen en spreekt hen enkele verzen later precies dezelfde 

woorden toe (Il. II, 61). 

Ook het orakel was wellicht niet al de mild voor de vraagsteller. Het is niet helemaal duidelijk wat de 

Sortes Homericae met dit vers precies bedoelden, maar mogelijk was de vraagsteller te laat met het 

probleem gekomen om het orakelboek te raadplegen, hoewel hij er allang mee rondliep. Of 

misschien lag de oplossing wel voor de hand, en vroeg het orakel zich af waarom de vraagsteller 

eerst nog om raad kwam (en dus passief was of ‘sliep’) terwijl hij het probleem eigenlijk zonder 

orakelhulp had kunnen oplossen. 

 

Een heel andere Agamemnon krijgen we te zien in de verzen uit de Odyssee, al is het maar wat zijn 

gedaante betreft: Odysseus ontmoet hem hier in de onderwereld, waar zijn geest is terechtgekomen 

nadat hij bij thuiskomst door zijn vrouw Clytaemnestra en haar minnaar Aegisthus vermoord werd. 

Deze Agamemnon is verbitterd door zijn levenseinde. Hij spreekt een lange monoloog tot Odysseus, 

waarvan maar liefst 3 verzen in de Sortes Homericae zijn opgenomen (εας, δεα, δδα), allemaal met 

dezelfde boodschap: 

 

ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός, 

Zo is er niets schandelijkers en hondser dan een vrouw (Od. XI, 427) 
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ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον 

maar zeg het ene en houd het andere voor je. (Od. XI, 443) 

νῆα κατισχέμεναι· ἐπεὶ οὐκέτι πιστὰ γυναιξίν. 

bij het koers zetten [naar je vaderland], nu vrouwen niet meer te vertrouwen zijn. (Od. XI, 456) 

 

Agamemnon hoopte op een mooie thuiskomst na die jarenlange oorlog gewonnen te hebben, maar 

in plaats van een feestelijke verwelkoming werd hij omgebracht door de man met wie zijn vrouw in 

tussentijd een relatie had opgebouwd. Hij waarschuwt vanuit de onderwereld nu ook Odysseus om 

geen enkele vrouw meer te vertrouwen. Wel voegt hij eraan toe dat Odysseus niet bang hoeft te zijn 

dat hem bij zijn thuiskomst een gelijkaardig lot zal wachten: Penelope is immers veel te wijs om een 

moordaanslag op haar echtgenoot te beramen. 

Wat nu eigenlijk met deze verzen bedoeld werd, is niet helemaal duidelijk. Vrouwen werden door de 

Grieken dan wel als lager dan mannen beschouwd, maar er zijn in de werken van Homerus genoeg 

voorbeelden te vinden die aantonen dat ook dit geslacht zich verstandig kan gedragen. Agamemnon 

is verbolgen op één vrouw, namelijk die van hemzelf, maar hij veralgemeent dit meteen naar het 

hele vrouwelijke geslacht (met uitzondering van Penelope). Misschien werden vrouwen in die 

periode – zoals eigenlijk bij ons soms nog steeds het geval is – beschouwd als roddeltantes waaraan 

men maar beter niet alles kon vertellen, ook niet het antwoord dat het orakel gegeven had. Wanneer 

het orakel in vers δδα tegen de vraagsteller zei dat hij naar zijn vaderland moest gaan, bedoelde het 

dus mogelijk dat hij het antwoord voor zichzelf moest houden, aangezien vrouwen niet te 

vertrouwen waren en ze dus geen zaken hadden met wat het orakel gezegd had. 

Vers δεα is dan weer eerder een soort gnomische uitspraak, die zowel in als los van de 

oorspronkelijke context als een algemene wijze raad beschouwd kon worden: niet iedereen hoeft 

alles van je te weten, sommige dingen kan men maar beter voor zichzelf houden. 

 

Over het algemeen wordt Agamemnon in de Sortes Homericae vooral geassocieerd met negatieve 

verzen. Als legeraanvoerder in een oorlog die zijn pieken en dalen kent, in combinatie met een vete 

met één van zijn beste strijders, is het niet meer dan menselijk dat hij wel eens neerslachtige 

gesprekken voert over de ellende in het leven (verzen εδε waarin hij zich beklaagt dat de goden niet 

alles geven aan de mensen, δεβ waarin Menelaus het met hem heeft over alle ellende die Zeus al 

vanaf de geboorte aan mensen geeft, of ςγε waarin Nestor samen met hem het enorme bloedbad 

overziet waaraan zelfs de oppergod geen einde kan maken) of onterecht soldaten afsnauwt en zich 

hiervoor moet verontschuldigen (vers εες). Ook krijgt hij – hoge bomen vangen immers veel wind – 

wel eens kritiek van zijn eigen mannen, en dan met name van Diomedes (verzen βγγ, γγς, ςγγ) op wie 

ik later nog zal terugkomen. 
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Dit houdt hem echter niet tegen om af en toe een compliment te geven zoals aan de boogschutter 

Teucrus (γδδ) of, zoals eerder gezegd, zich te verontschuldigen tegenover Achilles met de bedoeling 

hem weer mee te laten strijden. 

 

c. Achilles 

De lichtgeraakte Achilles uit de Ilias en diens haatgevoelens jegens Agamemnon kennende, zou hij 

het wellicht niet kunnen appreciëren dat hij samen met zijn legeraanvoerder op een gedeelde 

tweede plaats komt van de personages die in de Sortes Homericae aan het woord komen of 

aangesproken worden. Alles opgeteld is er van Achilles 32 keer sprake in de Sortes: hij komt 16 keer 

aan het woord, wordt 11 keer aangesproken en daarnaast wordt er ook nog vijfmaal naar hem 

verwezen. 

 

Hoewel men zou verwachten dat, zoals bij Agamemnon het geval was, een groot deel van Achilles’ 

verzen te maken heeft met de vete tussen de twee Griekse helden, is dit niet het geval. Slechts 

driemaal komt Achilles aan het woord met betrekking tot zijn ruzie met Agamemnon, en deze verzen 

zijn dan ook wel duidelijk en in alle opzichten negatief te noemen. Zoals we daarnet bij Agamemnon 

zagen, is de legeraanvoerder in meerdere verzen van de Sortes Homericae bereid toegiften te doen 

en Achilles de nodige eergeschenken te geven. Achilles zelf laat in vers αγδ en de twee 

opeenvolgende verzen βαδ en αδδ echter duidelijk merken dat hij niet zo snel zal toegeven: 

 

ἐχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ. 

De pest heb ik aan zijn kadootjes, beschouw ze als prullen (Il. IX, 378) 

οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε, 

mij zoveel geven als er zandkorrels en stofdeeltjes zijn  (Il. IX, 385) 

οὐδέ κεν ὧς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει᾽ Ἀγαμέμνων 

dan nog zou Agamemnoon mij niet vermurwen (Il. IX, 386) 

 

Deze drie verzen komen als antwoord op de voorstellen die Agamemnon eerder deed: hij zou 

Achilles zoveel eergeschenken laten uitkiezen als de man zelf wou en hem bovendien ook Briseïs 

teruggeven, als Achilles maar opnieuw voor hem zou gaan strijden. Achilles blijft echter zijn koppige 

zelf: niet alleen aanvaardt hij het voorstel niet, hij spreekt ook nog eens harde woorden terug en 

geeft Agamemnon weinig hoop. Hetzelfde gold voor de vraagsteller die het eerste vers als antwoord 

kreeg: vertrouw geen cadeautjes, het zullen toch wel vergiftigde geschenken zijn. Welke vraag ook 

aan het orakel gesteld werd, dit is zonder meer een negatief antwoord. 
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Het tweede vers is eerder een typisch vaag orakelantwoord. Als de vraagsteller of mogelijke 

chresmoloog de oorspronkelijke context kende, wist hij ook wel dat dit antwoord negatief was: 

hoeveel cadeaus Agamemnon ook geeft, Achilles zal niet willen toegeven. Anderzijds, als hij in de nog 

bredere context keek, moest er aan dit antwoord weinig vertrouwen geschonken worden aangezien 

Achilles uiteindelijk toch zal toegeven en weer zal gaan strijden. In de orakelcontext hing het in dit 

geval af van de vraag die gesteld werd, maar aangezien het hier om een ontelbare hoeveelheid ging, 

zouden we ook kunnen zeggen: ‘te veel is te veel’ en was dit alsnog een negatief antwoord. 

Bij het hierop volgende derde vers moeten we ons de vraag stellen welke rol de raadpleger van de 

Sortes Homericae hier innam om het te kunnen interpreteren: die van Achilles wiens ziel niet te 

bewegen viel – dus wat het orakelboek ook zei, wellicht zou hij toch zijn plan uitvoeren, want het lot 

is nu eenmaal onontkoombaar – of die van Agamemnon die zijn doel niet zou bereiken – hoewel we 

hierbij onze twijfels kunnen hebben aangezien in de oorspronkelijke context Achilles uiteindelijk wel 

weer zal gaan strijden. 

 

Net zoals bij Odysseus het geval was, hebben ook de verzen waarmee Achilles iets te maken heeft – 

zij het in een iets mindere mate – een terugkerend thema, namelijk zijn nakende dood. Hoewel in de 

Ilias door meerdere personages op deze voorspelling gealludeerd wordt, is het in de verzen van de 

Sortes Homericae alleen Achilles zelf die hierover spreekt. Anders dan bij Odysseus’ thuiskomst, 

hebben de verzen met betrekking tot Achilles’ dood uiteraard wel eenzelfde, negatieve betekenis: 

 

κείσομ᾽ ἐπεί κε θάνω· νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην, 

neerliggen in de dood; maar moge ik nu dan nog edele roem oogsten (Il. XVIII, 121) 

 

Achilles beklaagt in vers εεβ niet eens zijn eigen lot, maar dat van zijn gesneuvelde vriend Patroclus. 

Hij besluit dat hij opnieuw wil gaan strijden om Patroclus te wreken. Hij is zich ervan bewust dat zijn 

eigen dood ook niet meer veraf is, maar wil in het korte leven dat hem nog gegund is de nodige roem 

oogsten door de moordenaar van zijn vriend te doden. Dit was uiteraard geen al te positief 

orakelantwoord: de Sortes Homericae lijken hier te zeggen dat het een verloren zaak was voor de 

vraagsteller. Zijn probleem kon hij niet meer oplossen, hij kon dus maar beter proberen er nog het 

beste van maken – iets wat hem, gelet op de oorspronkelijke context, nog wel had kunnen lukken: 

ook Achilles slaagt erin Hector te doden. 

 

ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι 

want beschoren is het dat wij beiden gelijkelijk de grond [hier met bloed] kleuren (Il. XVIII, 329) 

 



45 
 

Dit vers (γδγ) is zo mogelijk nog dramatischer dan het vorige, hier is in geen enkele context een 

positieve uitleg aan te geven. Achilles rouwt bij het lichaam van Patroclus, niet alleen om de dood 

van zijn vriend maar ook om het feit dat hij zelf snel zal sterven. Dit wil wellicht niet zeggen dat het 

orakel de dood van de vraagsteller voorspelde, maar ook hier gaf het de negatieve boodschap dat 

zijn probleem niet opgelost kon worden. En wat nog veel erger is: metaforisch zou het ‘samen de 

grond met bloed doordrenken’ ook wel eens kunnen betekenen dat de vraagsteller anderen zou 

gaan meesleuren in zijn problemen. Dit is duidelijk een antwoord dat niemand graag van een orakel 

zou willen krijgen. 

Vanuit de oorspronkelijke context vertrekkend zouden we wel kunnen zeggen dat dit enkele van de 

weinige verzen in de Sortes Homericae zijn waarvan we de uitkomst kennen: Achilles voorspelt zijn 

dood, en deze zal inderdaad uitkomen. Het is niet bekend of het geloof in de orakeluitspraken 

indertijd ook zo ver ging, maar het zou toch iets kunnen zeggen over de geloofwaardigheid van de 

Sortes. 

 

Een mooi voorbeeld van een vers dat een totaal andere betekenis kan hebben in zijn oorspronkelijke 

context in vergelijking met een losstaand antwoord van een orakelboek, vinden we in γαδ: 

 

παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ 

Raap al je moed bij elkaar: nu is het hoog tijd dat jij (Il. XXII, 268) 

 

De oorspronkelijke context is de volgende: Achilles staat eindelijk oog in oog met Hector, de 

moordenaar van Patroclus. Hij heeft Hector al driemaal rond de stadswallen van Troje gejaagd 

wanneer het tot een conversatie tussen de twee komt. Achilles weet dat hij Hector zal vermoorden, 

en spreekt hem – enigszins spottend – nog wat moed in. In deze context is dit vers negatief, en de 

moed die Hector wordt ingesproken klinkt dan ook niet helemaal gemeend. Wanneer men echter 

geen rekening houdt met deze oorspronkelijke context, probeerden de Sortes Homericae juist 

positief te klinken naar de vraagsteller toe: het zal niet makkelijk worden, dus raap je moed bij 

elkaar, maar je zal het probleem kunnen oplossen als… Het vers stopt te vroeg om een duidelijke 

oplossing voor het probleem te kunnen geven. Misschien moest de vraagsteller nog een keer 

dobbelen (zie hoofdstuk 6c) om te weten wat hij dan wel moest doen. Of misschien was het voor 

sommige mensen wel voldoende om te weten dat ze nog wat op hun tanden moesten bijten, maar 

dat er voor hun probleem wel een oplossing zou komen. 

 

Los van de context van de Ilias – waarin hij ook al niet het meest vrolijke personage was – is de 

Achilles uit de Sortes Homericae een negatieve man, die niets anders doet dan tegenspoedige en 
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onheilspellende toekomstvoorspellingen geven. De verzen die Achilles uitspreekt zijn hoogstens 

‘neutraal’ te noemen, zoals wanneer hij aankondigt dat hij zal reageren op Agamemnons voorstel 

(βεβ) of tegen Priamus de verwijzing maakt naar Niobe die zelfs in haar grote verdriet nog aan eten 

dacht (δγα). Dit laatste moet zowat het vriendelijkste zijn dat in de Sortes Homericae uit zijn mond 

komt. Ook wanneer er naar Achilles verwezen wordt, is dit zelden positief: het is uiteraard niet meer 

dan logisch dat de Trojanen hem vrezen wanneer hij opnieuw komt strijden (δςε), maar daarnaast 

weten ook zijn eigen Griekse strijdmakkers hoe lichtgeraakt hij wel kan zijn (δςα). Wanneer hij 

daarentegen wordt aangesproken, wordt hij in de Sortes Homericae zeer positief behandeld: 

Agamemnon wil hem zijn excuses aanbieden (ςγα, ςβε, ςγα), zijn moeder steunt hem (γβγ, γας) en 

ook Athena staat aan zijn kant en doet positieve voorspellingen (ςεε, γβδ). 

 

d. Diomedes 

Onder de helden is een opmerkelijke rol weggelegd voor de Griekse strijder Diomedes in de Ilias, die 

8 keer aan het woord komt, 4 keer wordt aangesproken en naar wie eenmaal verwezen wordt. 

Zographou merkt op dat hij vooral in de eerste helft van de Sortes Homericae vaak voorkomt. Hij is 

de eerste die in het orakelboek bij zijn naam wordt genoemd, door Athena die hem na een 

verwonding aanmoedigt om weer ten strijde te trekken (ααβ): 

 

θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι· 

ga nu, Diomedes, vol vertrouwen de strijd aan tegen de Trojanen (Il. V, 124) 

 

Dit vers kan in alle opzichten positief worden opgevat: in de oorspronkelijke context is Diomedes net 

getroffen door een pijl van de Trojaan Pandarus, maar nadat de wonde verzorgd is, spoort Athena 

hem aan opnieuw te gaan strijden. Dit doet ze door hem bemoedigende woorden toe te spreken. De 

metafoor kan niet mooier zijn: de vraagsteller zat met een zwaar probleem, en toen hij de Sortes 

Homericae om raad ging vragen, kreeg hij niets dan steun en aanmoediging. Dit is overigens de 

eerste maal dat Athena spreekt in de Sortes, en het is meteen een zeer positief antwoord, een teken 

dat Athena wel eens de beschermgodin van de Sortes Homericae zou kunnen zijn? 

 

Net als Achilles en Odysseus is ook Diomedes dus een beschermeling van Athena, wat duidelijk wordt 

in vers ςαγ wanneer hij van haar goddelijke kracht (θεομάχος) krijgt waardoor hij onsterfelijken kan 

verwonden.  
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ἀχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν, 

ik nam van je ogen de sluier weg die er eerder op lag, (Il. V, 127) 

 

Diomedes krijgt hier goddelijke hulp die hem veel voordelen zal bezorgen, en ook iemand die het 

orakelboek kwam raadplegen zou hierdoor – figuurlijk – veel klaarder zien. Het is dan nog maar de 

vraag of dit vers positieve, dan wel negatieve gevolgen had voor de vraagsteller. Het hangt af van de 

situatie waarin deze zich bevond of die waarheid waarvoor hij zijn ogen moest openen in zijn 

voordeel was of niet. 

Dit homerische vers kende bovendien niet alleen in de Sortes Homericae nachleben, maar werd ook 

in de literatuur gebruikt met magische doeleinden. Wanneer in de Charon van Lucianus de veerman 

zich duidelijk wat te kortzichtig opstelt naar de overleden mensen toe, drukt hij zelf de wens uit om 

hen beter te kunnen zien en horen – dat is immers de reden waarom hij uit de onderwereld is 

gekomen. De god Hermes spreekt als antwoord dit vers uit samen met het daarop volgende, en 

onmiddellijk verklaart Charon nu helder te kunnen zien.118 Zowel in de Sortes Homericae als in de 

Charon wordt deze remedie door een god gegeven, maar met een tegengesteld doel: Athena helpt 

een sterveling om de goden beter te kunnen doorzien, terwijl Hermes een goddelijk figuur helpt om 

de mensen te kunnen begrijpen. Hoe dan ook, dit vers is een duidelijk voorbeeld van hoe Homerus 

nog naleefde in de magie. 

 

Doordat Athena de spreekwoordelijke sluier van Diomedes’ ogen wegneemt, is hij in staat door de 

goddelijke vermommingen heen te kijken. Hier maakt hij dan ook gretig gebruik van om Aphrodite te 

verwonden wanneer zij Aeneas uit het strijdgewoel probeert te redden (Il. V, 290-351) en ook aan 

Ares schade toe te brengen (Il. V, 825-863). Verder misbruikt hij Athena’s kracht ook om tijdens de 

lijkspelen van Patroclus de wagenraces te winnen (Il. XXIII, 388-390; 499-513).119 In de 8 verzen van 

de Sortes Homericae waarin Diomedes spreekt, is het beeld dat we van hem krijgen dat van een 

trotse, arrogante man: hij gaat zonder angst in tegen wie hem wil helpen of wie boven hem staat in 

de rangorde, en vertrouwt op de hulp van de goden om succesvol te kunnen uitvoeren wat hij van 

plan is. Dit is dan ook hoe hij volgens Zographou in de Sortes Homericae wordt afgebeeld: een man 

die geniet van zijn goddelijke kracht en steeds gered moet worden door zijn beschermgoden, maar er 

anderzijds ook niet voor terugdeinst om de goden aan te vallen.120 

 

                                                           
118 Collins, ‘The Magic of Homeric Verses’, 215. 
119 Brill’s New Pauly, ‘Diomedes’. 
120 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, 184-185. 
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Zoals bij Agamemnon al vermeld, heeft Diomedes er geen enkel probleem mee om tegen zijn 

meerdere in te gaan. Sterker nog, hij durft Agamemnon meermaals verwijten maken (βγγ, γγς) en is 

ook de eerste om zich aan te bieden een tegenvoorstel te doen voor het idee van zijn aanvoerder. 

 

ἔρχεο· πάρ τοι ὁδός, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης 

ga dan: de weg ligt open, langs de zee liggen de schepen klaar, (Il. IX, 43) 

 

Dit is een nogal neerbuigende reactie op Agamemnons plan om de oorlog op te geven. Deze ziet een 

strijd tegen de Trojanen niet meer zitten nadat Zeus in het voordeel van de vijand is tussengekomen 

in het laatste gevecht, en vraagt zijn mannen mee naar Griekenland terug te keren. Diomedes 

reageert cynisch: Agamemnon mag doen wat hij wil, maar dan zal hij wel een groot eerverlies lijden, 

dit in tegenstelling tot Diomedes zelf, die er niet aan denkt op te geven. Voor iemand die de Sortes 

Homericae kwam raadplegen, zou dit echter een zeer positief antwoord zijn geweest, een 

aanmoediging van het orakel om te doen wat hij van plan was: de weg lag open en alle middelen 

waren voorhanden, dus de vraagsteller kon met een gerust hart zijn plan uitvoeren. 

Het tweede verwijt dat Diomedes aan het adres van Agamemnon maakt, is het volgende: 

 

μὴ ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλεΐωνα 

had gij maar niet de heldhaftige zoon van Peleus smeekbeden gestuurd (Il. IX, 698) 

 

Dit vers wordt uitgesproken nadat het gezantschap dat Agamemnon met zijn beloften naar Achilles 

had gestuurd, met slecht nieuws is teruggekeerd. Diomedes verwijt Agamemnon dat hij Achilles te 

veel beloofd heeft, waardoor de man nog arroganter is geworden. In het geval van een 

orakelantwoord was dit ook niet bepaald positief: blijkbaar heeft de vraagsteller in het verleden iets 

verkeerds gedaan waardoor hij op dat moment in de problemen zat en de Sortes moest komen 

raadplegen. Met een dergelijk antwoord is natuurlijk niemand geholpen, dus misschien moest er nog 

een keer gedobbeld worden om, na een verwijt naar het verleden, nu ook raad voor de toekomst te 

krijgen (zie hoofdstuk 6c). 

 

Het laatste vers met betrekking tot Diomedes dat een vermelding waard is, is tevens ook het laatste 

vers van de Sortes Homericae (ςςς). Hier hebben Diomedes en Odysseus de Trojaan Dolon te pakken 

gekregen terwijl hij voor Hector bij de Grieken kwam spioneren. Hij geeft dit alles ook eerlijk toe aan 

de twee Grieken, en hoopt dat deze hem daarom niet zullen doden. Hij heeft in het legerkamp 

immers genoeg rijkdom om zich vrij te kopen, en als hij slaagt in zijn opdracht zal Hector hem rijkelijk 

belonen. Odysseus en Diomedes onderwerpen de man aan een kruisverhoor over de opstelling van 
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het Trojaanse kamp, en in de wetenschap dat ze hem zullen vrijlaten – Odysseus heeft hem immers 

enkele verzen eerder gezegd dat hij zich over zijn dood geen zorgen moest maken (ςδβ) – geeft Dolon 

duidelijke en uitgebreide antwoorden. Wanneer de Grieken alle nodige informatie hebben gekregen, 

hoopt hij terug te kunnen keren naar huis om daar zijn geschenken in ontvangst te nemen, maar 

Diomedes boort die verlangens meteen de grond in: 

 

μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ· 

'Nee, Doloon, reken me niet op een ontsnapping (Il. X, 447) 

 

De listige Odysseus had Dolon natuurlijk alleen maar gerustgesteld om hem te kunnen ondervragen, 

maar ondanks zijn goede medewerking moet hij er niet meer op rekenen dat de Grieken hem nog 

zullen laten gaan. Binnen de tien daaropvolgende verzen heeft Diomedes zijn zwaard al getrokken en 

Dolons keel doorboord. Hopelijk is dit geen precedent voor wat de vraagsteller te wachten stond, al 

lijkt dit vers me heel bewust als laatste van de Sortes Homericae geplaatst. Het is namelijk een 

uitspraak die de hele waarzeggerij en toekomstvoorspelling samenvat: de vraagsteller – en bij 

uitbreiding gewoon de hele mensheid – zou zijn lot niet kunnen ontlopen. Ook al werkte hij nog zo 

goed mee – zoals Dolon, afgezien van het feit dat hij kwam spioneren, wel doet – uiteindelijk zou 

iedereen zijn lot moeten ondergaan. Als de Sortes Homericae uit niet meer dan deze 216 verzen in 

een zakboekje bestonden, was het niet moeilijk om deze los van de magie te doorlezen. In dat geval 

kreeg men ook als nieuwsgierige lezer een duidelijke boodschap mee. In de uitgave van PGM door 

Preisendanz valt te lezen dat de lijst met verzen wordt beëindigd met een groet aan de gebruiker 

ervan: τέλος ἔχει τῶν ἐπῶν Ὁμηρομαντείου ἐπ᾿ ἀγαθῷ (‘einde van het Homeromanteion, veel 

geluk’). Hiermee kan dit laatste vers corresponderen: veel geluk, maar je zal je lotsbeschikkingen toch 

niet kunnen ontlopen. 

 

Net als Agamemnon en Achilles, is ook Diomedes in de Sortes Homericae een brenger van negatief 

getinte verzen. In bijna alle verzen waarin hij aan het woord komt en toegesproken of vermeld 

wordt, is dit een verwijt dat hij zelf krijgt of een ander toewerpt. De enige verzen met betrekking tot 

Diomedes met een positieve connotatie, zijn deze waarin Athena hem helpt of hij aan haar belooft 

offers te brengen (ααβ, ςαγ, δγε). 
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ii. Goden 
Zoals reeds eerder vermeld, komen de goden in de Sortes Homericae een stuk minder aan het woord 

dan de helden: alles bij elkaar, spreken ze slechts 39 keer121 en worden ze 19 keer aangesproken.122 

Athena is hier koploper, gevolgd door Zeus en Hera. Opvallend is dat Apollo, over wie sommige 

bronnen zeggen dat hij de beschermgod van de Sortes Homericae was,123 slechts eenmaal aan het 

woord komt. Zijn naam wordt wel tweemaal genoemd, nota bene door Athena die mogelijk ook 

beschermgodin van het orakelboek was. Omdat Hera’s rol miniem is in de Sortes Homericae zal ik 

haar niet afzonderlijk bespreken, wel zal ze bij Zeus’ verzen aan bod komen. In haar plaats zal ik wel 

Apollo’s korte verschijning aanhalen, om vervolgens uit te zoeken of hij al dan niet de beschermgod 

van de Sortes Homericae geweest is. 

 

a. Athena 

De godheid die de belangrijkste rol speelt in de Sortes Homericae, is Athena. Dit is niet zo 

verwonderlijk, aangezien zij zowel in de Ilias als in de Odyssee de beschermgodin is van personages 

die ook in de Sortes een belangrijke rol spelen, zoals Achilles, Diomedes, Odysseus en Telemachus. 

Dit maakt dat Athena’s antwoorden vaak positieve toekomstvoorspellingen met zich meedragen. 

 

Athena is niet de eerste godin die spreekt in de Sortes Homericae – die eer gaat namelijk naar 

Hermes in het eerste vers van P. Oxy. – maar komt wel in vers ααβ al aan het woord, wanneer ze 

Diomedes aanmoedigt na een verwonding verder te gaan strijden: 

 

θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι· 

ga nu, Diomedes, vol vertrouwen de strijd aan tegen de Trojanen (Il. V, 124) 

 

Zoals hierboven bij Diomedes al vermeld werd, is dit een vers dat zowel voor Diomedes in de Ilias als 

voor een latere raadpleger van de Sortes Homericae niets dan goeds kon betekenen. Het vers is eens 

zo bijzonder, omdat de θ waarmee het begint deel uitmaakt van het acrostichon van de eerste vijf 

verzen in de Sortes die samen Athena’s naam vormen.124 Daarnaast zou zij ook de godin zijn geweest 

die de cleromantie heeft uitgevonden, Zeus bevoordeelde echter Apollo en gaf hem het zeggenschap 

over deze waarzeggerskunst.125 In verband met Diomedes komt Athena altijd positief uit het verhaal: 

                                                           
121 Ilias: 24 keer, Odyssee: 15 keer. 
122 Ilias: 16 keer, Odyssee: 3 keer. 
123 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 8. 
124 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, 183. 
125 Leutsch, E.L. ; Schneidewin, F.G., Corpus Paroemiographorum Graecorum (1965) 150. 
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ze moedigt hem aan en geeft hem goddelijke kracht, waardoor hijzelf zich ook voorneemt haar offers 

te brengen en haar vertrouwen niet te beschamen in de strijd. 

Ze mag dan wel niet de eerste godheid zijn die spreekt in de Sortes Homericae, Pallas Athena is wel 

de eerste godin die in dit orakelboek bij naam genoemd wordt (αγγ). Als in een soort wisselwerking is 

het hier Diomedes die over haar spreekt: 

 

ἀντίον εἶμ᾽ αὐτῶν· τρεῖν μ᾽ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς Ἀθήνη. 

nee, ik ga hen zonder meer te lijf: Pallas Athene (sic) laat mij niet toe te sidderen. (Il. V, 256) 

 

Een soort tegenprestatie van Diomedes aan de godin: hij heeft haar gevraagd hem de kracht te 

schenken om te strijden, dus zal hij niet zomaar opgeven maar haar vertrouwen niet beschamen en 

de strijd aangaan. Ook voor de persoon die later de Sortes Homericae raadpleegde, kan dit een 

aansporing geweest zijn: de godin Athena stond achter hem en gaf hem kracht, het was dan ook aan 

hem om zijn probleem aan te pakken. Dat een godin aan zijn kant stond en het orakel hem 

aanmoedigde, gaf in ieder geval goede hoop voor de toekomst. 

Diomedes is in de Ilias de persoon met wie Athena het vaakst spreekt, in de Odyssee is ze 

voornamelijk de beschermgodin van Odysseus, hoewel ze ook steeds aan de zijde van zijn zoon 

Telemachus blijft staan. Het eerste vers uit de oorspronkelijke context van de Odyssee dat in de 

Sortes Homericae gebruikt wordt (εαδ), is trouwens een gesprek tussen Athena en Zeus, waarin hij 

haar verzekert dat hij Odysseus zal beschermen tegen Poseidons woede. 

 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην, 

Hoe zou ik toch de godgelijke Odysseus kunnen vergeten (Od. I, 65) 

 

Voor een vraagsteller was dit antwoord wellicht meer dan positief, gekeken naar de oorspronkelijke 

context: hij kreeg hier – net als Odysseus – maar liefst van twee goden de bescherming die hem naar 

een positieve toekomst zou leiden. Datgene wat hem in de weg stond om dit doel te bereiken – in 

Odysseus’ geval dus Poseidon – kon dan misschien niet helemaal tegengewerkt worden, maar in 

ieder geval zou hij met de beloofde steun geholpen kunnen worden. 

In de Odyssee doet Athena trouwens niet alleen dienst als beschermgodin, maar ook als gids van 

Odysseus. Wanneer hij bij de Phaeaken is aangekomen en op zoek gaat naar het paleis van koning 

Alcinous, is zij het die in de gedaante van een jong meisje hem de geschiedenis van de Phaeaken 

vertelt en hem de weg wijst (ςδδ, ςδγ, ςεβ, ςαβ). 
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ἀλλ᾽ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσω, 

Maar ga wel in stilte, dan zal ik je de weg wijzen (Od. VII, 30) 

 

Met dit vers bevestigt Athena dat ze Odysseus wil helpen, maar waarschuwt ze hem ook meteen dat 

de Phaeaken niet al te erg op vreemdelingen gesteld zijn, vandaar dat Odysseus in stilte naar het 

paleis moet gaan. Eenzelfde raad zou gegeven kunnen zijn aan een vraagsteller van het orakel: hij 

zou wel hulp krijgen – en nog wel van Athena zelf, als we rekening houden met de oorspronkelijke 

context – maar hij moest wat door het orakel geantwoord was niet meteen aan de grote klok gaan 

hangen. Een soort uitbreiding van de waarschuwing die de geest van Agamemnon in de onderwereld 

aan Odysseus geeft, alleen is het nu niet zo dat men geen enkele vrouw mag vertrouwen, maar 

gewoon niemand mag inlichten. Een gelijkaardige raad van Athena aan het adres van Odysseus 

vinden we trouwens ook in vers γεδ: 

 

μηδέ τῳ ἐκφάσθαι μήτ᾽ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν, 

Zeg aan niemand van alle mannen en vrouwen (Od. XIII, 308) 

 

De context van de Odyssee is hier wel degelijk veranderd, want de mensen tegen wie Odysseus niets 

mag zeggen zijn de inwoners van zijn eigen vaderland Ithaka, maar het principe blijft hetzelfde: niet 

iedereen hoeft alles te weten. Odysseus – en wellicht ook de vraagsteller – wordt bijgestaan door 

een godin, en om deze bescherming te blijven genieten kan hij maar beter doen wat zij zegt. Mogelijk 

zijn dergelijke verzen waarschuwingen dat wat door de Sortes Homericae werd geantwoord, 

binnenskamers moest blijven. Maar als dit het geval was, dan klopt de theorie ook niet dat de Sortes 

waren neergeschreven in een zakboekje dat op symposia gebruikt werd, en gaat ook de vergelijking 

met de Bijbelcodices uit Augustinus’ tijd niet op. 

 

Naast het gidsen en het letterlijk bijstaan van helden, lijkt Athena ook een zekere moederrol op zich 

te nemen, en dit voornamelijk voor het hele gezin van Odysseus, te beginnen bij zijn zoon 

Telemachus, die ze – in de gedaante van Mentes – aanspoort om een reis te gaan maken tijdens 

dewelke hij aanwijzingen kan vragen over zijn vader. Telemachus voelt zich wat onzeker over deze 

zaak, vooral door de hele situatie met de vrijers in het paleis die profiteren van Odysseus’ 

bezittingen, maar Athena geeft hem in vers βγα de juiste stimulansen om op weg te gaan. 

 

ἄλκιμος ἔσσ᾽, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐὺ εἴπῃ. 

om een goede reputatie te krijgen, ook onder het nageslacht. (Od. I, 302) 
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Telemachus twijfelt over zijn afkomst en of hij wel zo moedig zal zijn als altijd over zijn vader werd 

verteld, maar Athena moedigt hem aan: op die tocht zal hij veel over zijn vader te weten komen, en 

na zijn thuiskomst zal hij tegen de vrijers kunnen optreden en eenzelfde reputatie kunnen verwerven 

als Odysseus. Dit antwoord gaf ook een positief toekomstbeeld voor de vraagsteller: als deze zou 

uitvoeren wat hij van plan was en waarvoor hij het orakel kwam raadplegen, zou hij een goede 

reputatie krijgen. Was zijn vraag vager en bood dit antwoord niet voldoende duidelijkheid, dan 

moest hij wellicht nog een keer dobbelen om een vervolg op dit antwoord te krijgen. 

 

Voordat Telemachus op deze reis vertrekt, houdt hij een vergadering met de inwoners van Ithaka 

tijdens dewelke hij hen verwijt niets aan de situatie met de vrijers te doen. Wanneer zijn 

landgenoten hierop geërgerd reageren en ervan overtuigd zijn dat Odysseus intussen niet meer in 

leven is, is het Athena in de gedaante van Mentor die hem ter hulp komt. Ze verzekert hem in vers 

δγγ dat hij op tocht kan vertrekken, en dat deze reis voor hem van nut zal zijn. 

 

οὔ τοι ἔπειθ᾽ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ᾽ ἀτέλεστος. 

zal jouw tocht niet vergeefs zijn of nutteloos. (Od. II, 273) 

 

Zowel voor Telemachus in de Odyssee als voor een latere raadpleger van de Sortes Homericae is dit 

één van de meest voorspoedige antwoorden die men kon krijgen. Een oplossing voor het probleem 

vinden zou moeilijk worden – de tocht als metafoor voor de weg naar een positieve toekomst – maar 

uiteindelijk zou alles weer goed komen. Vanuit de oorspronkelijke context bekeken, weten we 

inderdaad dat Telemachus’ tocht niet tevergeefs zal zijn en hij uiteindelijk met zijn vader herenigd zal 

worden, dit zou voor de vraagsteller een extra stimulans kunnen zijn om die metaforische zoektocht 

naar een oplossing aan te gaan. 

 

Naast Telemachus heeft ook Penelope het moeilijk met de jarenlange afwezigheid van haar man, en 

nadat ze gehoord heeft dat de vrijers een hinderlaag beramen tegen Telemachus wanneer hij van zijn 

tocht zal terugkomen, trekt ze zich jammerend terug in haar vertrekken. Gelukkig waakt Athena over 

haar en de rest van het gezin, want in een droom stuurt ze Penelope’s zus Iphtime naar haar toe 

(αβδ) 

 

παύσειε κλαυθμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος. 

zodat ze een einde zou maken aan de jammerklachten. (Od. IV, 801) 
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Behalve een einde maken aan Penelope’s gejammer, overtuigt deze verschijning van Iphtime haar 

zus om de vrijers tegen te houden. Penelope probeert tevergeefs van haar nog te weten te komen of 

Odysseus al dan niet nog in leven is, maar ondanks een vaag antwoord voelt ze zich bij het wakker 

worden opnieuw gesterkt. Dit was wellicht ook de bedoeling van het antwoord in de Sortes 

Homericae: een einde maken aan de jammerklachten van de vraagsteller die een probleem had, en 

dus met andere woorden een einde maken aan het probleem van deze persoon. 

 

Hoewel ze een belangrijke rol speelt in zowel Homerus’ werken als in het orakelboek dat hieruit is 

voortgekomen, botst zelfs Athena soms ook op haar beperkingen als godin. Ze mag dan nog zo 

machtig zijn en Griekse helden willen beschermen, uiteindelijk moet ze toch blijven luisteren naar 

wat de oppergod Zeus haar opdraagt. Zeus, die in de Ilias aan de kant van de Trojanen staat, beveelt 

haar om tijdens een moment van wapenstilstand de Trojaan Pandarus in te fluisteren dat hij een pijl 

moet schieten naar Menelaus, om zo de strijd weer aan te wakkeren (δγς). 

 

πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο,  

en zo prachtige roem oogsten bij alle Trojanen. (Il. IV, 95) 

 

Met dit argument overtuigt ze Pandarus een pijl af te schieten op Menelaus, en tegelijk aan Apollo – 

die in dit vers bij zijn naam genoemd wordt (δαε) – een offer te beloven. Athena zelf blijft overigens 

wel aan de kant van de Grieken staan, want ze zorgt ervoor dat Pandarus’ pijl Menelaus niet 

helemaal raakt, maar enkel voor een schampschot zorgt. 

Dit vers kan – zelfs als men alleen maar naar de oorspronkelijke context van de Ilias kijkt – op 

verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Dat Pandarus grote roem oogst bij zijn volk is 

uiteraard positief, maar hij blijft natuurlijk wel een Trojaan die roem zal verkrijgen door een Griekse 

koning neer te schieten. Het was aan de vraagsteller om uit te maken of hij in dit verhaal een Griek of 

een Trojaan was, of hij roem zou ontvangen (uiteindelijk het enige wat in dit vers vermeld wordt) of 

iemand anders deze roem zou krijgen ten koste van hem, en hij er zelfs helemaal aan ten onder zou 

gaan (wat het oorspronkelijke doel van dit vers was). Dit alles hangt af van de mate waarin de 

vraagsteller of mogelijke chresmoloog rekening hield met de oorspronkelijke context van het vers. 

 

Toch doet Athena pogingen om de Trojaanse oorlog naar haar eigen hand te zetten, zoals wanneer 

ze samen met Hera plannen maakt om Hector te doden. De twee godinnen kunnen het bloedbad dat 

deze man, met goedvinden van Zeus, onder de Grieken heeft aangericht niet meer aanzien, en 

besluiten het heft in eigen handen te nemen. Zeus ziet hen echter vertrekken, en stuurt Iris achter 

hen aan met vreselijke dreigementen als ze hun plan zouden uitvoeren. De Sortes Homericae leggen 
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zoveel nadruk op Zeus’ woede van dat moment, dat ze zelfs twee achtereenvolgende verzen van zijn 

monoloog hebben opgenomen (εςα, αβα) 

 

πῇ μέματον; τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ;  

οὐκ ἐάᾳ Κρονίδης ἐπαμυνέμεν Ἀργείοισιν. 

waar moet dat heen met jullie dwaasheid? Wat maalt jullie hart? 

Kronos' zoon verbiedt de Grieken te steunen, (Il. VIII, 413-414) 

 

Iris houdt Hera en Athena tegen op hun weg naar de strijd, en waarschuwt hen dat ze hun plan niet 

mogen doorzetten. Op deze verzen volgt een reeks vreselijke dreigementen die Zeus haar eerder 

heeft verteld en die gelukkig niet in de Sortes Homericae zijn opgenomen, maar de bedoeling van elk 

van deze verzen als antwoord blijft dezelfde: het orakel was het duidelijk niet eens met het plan dat 

de vraagsteller in gedachten had of vroeg zich af waarom deze om hulp was komen vragen. In vers 

εςα verweet het de vraagsteller zelfs dwaasheid, wat als antwoord moest volstaan om te zeggen dat 

zijn idee helemaal verkeerd was. Vers αβα vermeldt dan weer Kronos’ zoon Zeus, wat voor een Griek 

die een orakel kwam raadplegen helemaal ontzag zou moeten opwekken. De vraag is natuurlijk aan 

wie Zeus verboden heeft om te helpen: aan het orakel? In dat geval zeggen de Sortes Homericae dat 

ze helaas geen voorspelling kunnen doen aan de persoon die hen is komen raadplegen. Hera en 

Athena binden uiteindelijk in en gaan de Grieken niet helpen in de strijd, zodat Zeus hen ook niet 

hoeft te straffen. In zekere zin kon dit dus de raad zijn die het orakelboek mee gaf: de vraagsteller 

mocht het plan dat hij in gedachten had niet uitvoeren, dan zou hij geen tegenspoedige toekomst 

hebben. 

 

Zeus heeft in de twee voorbije verzen Athena kunnen tegenhouden om Hector te doden, maar voelt 

uiteindelijk ook dat hij de Trojaanse held niet altijd zal kunnen beschermen. Het is met Athena’s hulp 

dat Achilles erin zal slagen Hector te doden, en ook het vers waarin Zeus haar hiervoor de 

toestemming geeft, is te lezen in de Sortes Homericae (γδβ): 

 

ἔρξον ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει. 

handel naar eigen goeddunken en voel je niet langer geremd (Il. XXII, 185) 

 

Athena, die Zeus overtuigt om Hector – een sterveling die al toch langer ten dode opgeschreven was 

– te laten sterven, spreekt eigenlijk in naam van alle goden. Zeus houdt hem al veel te lang in leven, 

hij is de enige die nog moeite doet voor de Trojaan. Uiteindelijk geeft Zeus toe, en laat de afloop van 

het gevecht tussen Achilles en Hector over aan Athena. Dit vers is in alle opzichten positief als 
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voorspelling van de Sortes Homericae: zoals Athena toestemming krijgt van Zeus om uit te voeren 

wat ze in gedachten heeft, zo kreeg ook de vraagsteller toestemming van het orakelboek. Als, zoals 

sommige bronnen zeggen, Athena inderdaad de beschermgodin van de Sortes Homericae was, kreeg 

de vraagsteller bij deze dus de toestemming van een godin. En kijkend naar de oorspronkelijke 

toekomst waarin Athena van Zeus de kans krijgt om te doen wat ze wil, had de raadpleger van de 

Sortes dus niet één, maar twee goden aan zijn kant staan. 

 

Alles bij elkaar gerekend, kunnen we zeggen dat als Athena iets te maken heeft met een antwoord in 

de Sortes Homericae, dit over het algemeen een positieve bijklank heeft. Ze spoort mensen aan die 

niet helemaal zeker zijn van hun zaak (ααβ, δγς, βγα, αγγ, αβε, βγα, δγγ, ςεγ) of stelt hen op hun 

gemak, ze is hun gids of geeft hen goddelijke krachten. Ik kom later nog terug op de vraag of Athena 

al dan niet de beschermgodin van de Sortes Homericae was of tenminste een zekere macht over het 

orakelboek had, maar rekening houdend met de positieve kracht die haar verzen hebben, zou deze 

theorie zeker geloofwaardig kunnen zijn. 

 

b. Zeus 

Na zijn dochter Athena is Zeus de god die in de Sortes Homericae het vaakst aan het woord komt, 

maar zijn rol in het orakelboek is een heel stuk kleiner: hij spreekt 10 keer (waarvan driemaal de 

boodschap via Iris wordt overgebracht in de Ilias)126, en wordt 4 keer aangesproken (enkel in de Ilias). 

Daarnaast wordt er 7 keer naar hem verwezen – meestal door Iris of de verteller – en wordt zijn 

naam (of een epitheton daarvan) vijfmaal genoemd. 

 

Het is bij deze vernoemingen van Zeus dat ik graag wil beginnen. Als oppergod wordt hij natuurlijk als 

veroorzaker van alles beschouwd, en wanneer de helden in de Ilias klagen over al het leed dat hen in 

de oorlog al is aangedaan (δεβ, γςς, γγδ), wordt er al wel eens beschuldigend – of is het eerder 

berustend in hun lot? – in de richting van Zeus gekeken. 

 

Ζεὺς ἐπὶ γιγνομένοισιν ἵει κακότητα βαρεῖαν. 

[zozeer] zond Zeus toch bij onze geboorte al zware ellende toe. (Il. X, 71) 

 

Dit vers maakt deel uit van een gesprek tussen Agamemnon en Menelaus, wanneer beide broers de 

slaap niet kunnen vatten omdat Achilles weigert mee te strijden. Menelaus stelt voor om te 

vergaderen met andere grote Griekse strijders, om te bespreken hoe ze nu oorlog kunnen voeren. Ze 

weten immers beiden wat ellende is: de oorlog is begonnen nadat Menelaus’ vrouw is ontvoerd door 
                                                           
126 Ilias: 8 keer ; Odyssee: 2 keer. 
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Paris, en om naar Troje te kunnen varen heeft Agamemnon zijn dochter moeten offeren. Menelaus 

heeft dus zeker recht van spreken. Ook voor iemand die de Sortes Homericae kwam raadplegen, kan 

dit niet anders dan een negatief antwoord zijn geweest. Niet alleen wordt er expliciet in gesproken 

over κακότητα, het is dan ook nog eens de oppergod die hiervoor verantwoordelijk is. Op een 

voorspoedige toekomst of een oplossing van zijn probleem moest de vraagsteller na het krijgen van 

dit antwoord wellicht niet hopen. Daarnaast kan dit vers in zekere zin ook als gnomisch en algemeen 

beschouwd worden: iedereen krijgt in zijn leven ellende over zich heen, zo heeft de oppergod het nu 

eenmaal beslist. In dat geval is het een typisch, vaag orakelantwoord. 

Een gelijkaardige klacht over de negatieve macht die Zeus heeft tegenover de mensen, komt van 

Achilles die rouwt bij het lichaam van zijn gesneuvelde vriend Patroclus (γγδ): 

 

ἀλλ᾽ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ· 

niet vervult Zeus voor alle mensen hun wensen (Il. XVIII, 328) 

 

Toen Patroclus in Achilles’ wapenrusting ten strijde was getrokken, had Achilles tot Zeus gesmeekt 

dat hij de Trojanen zou kunnen verdrijven van bij de Griekse schepen, maar dat hij daarna behouden 

weer in het legerkamp zou aankomen. Maar zoals de verteller in vers γςς al vermeldde: 

 

τῷ δ᾽ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ᾽ ἀνένευσε· 

maar de Vader gaf hem het eerste, maar het tweede weigerde hij (Il. XVI, 250) 

 

Inderdaad verhoorde Zeus de wens van Achilles dat Patroclus de Trojanen zou kunnen verdrijven, 

maar aan zijn tweede vraag gaf hij geen gehoor: Patroclus werd uiteindelijk gedood door Hector. Ook 

deze twee verzen kunnen gnomisch worden opgevat: Zeus geeft nu eenmaal niet alles aan de 

mensen, en daarom moeten we berusten in ons lot. Voor de raadpleger van de Sortes Homericae 

persoonlijk was het eerste antwoord negatief, het liet namelijk uitschijnen dat zijn wens dit keer niet 

vervuld zou worden, juist omdat we nu eenmaal niet alles kunnen krijgen wat we willen. Het tweede 

vers is echter niet uitsluitend negatief te noemen, maar men kan zich hier wel de vraag stellen of het 

glas halfvol of halfleeg was: een deel van het probleem zal opgelost raken, maar een ander niet? Of, 

opnieuw met een gnomische bedoeling: in zijn verdere leven zal hij voorspoedige en minder 

voorspoedige zaken ervaren, dat is nu eenmaal hoe Zeus het voor de mensen bepaald heeft. 

 

Zoals Agamemnon als Griekse legeraanvoerder vaak kritiek en verwijten toegeslingerd krijgt van zijn 

mannen, zo vinden er ook vaak discussies plaats tussen de oppergod en de andere goden in de Ilias. 

Zeus staat namelijk aan de kant van de Trojanen, en dit wordt hem niet door iedereen in dank 
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afgenomen. Zijn echtgenote Hera komt in de Sortes Homericae maar viermaal aan het woord, en 3 

keer daarvan is dit omdat ze Zeus verwijten maakt (ςςε, βδγ, βγδ): 

 

κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν· οὐδέ τί πώ μοι 

op plannen te broeden: en nog nooit heb je (Il. I, 542) 

 

Het lijkt wel alsof Hera hun privéleven op de oorlog wil betrekken: ze heeft een gesprek tussen Zeus 

en Thetis gehoord, waarin de oppergod beloofde dat hij Agamemnon zou straffen voor het onrecht 

dat hij Achilles had aangedaan. Hera vreest nu dat Zeus ervoor wil zorgen dat de Grieken de oorlog 

zullen verliezen, en verwijt hem allerlei plannen achter haar rug te maken. Voor een raadpleger van 

de Sortes Homericae was dit zeker een vaag antwoord. Wie zat er geheime plannen te bedenken, 

was dit een verwijt of eerder een goede raad dat hij zijn plannen voor zich moet houden? De 

grootste vraag is misschien nog wel wat er ‘nog nooit gebeurd’ is, mogelijk moest de persoon die het 

orakelboek raadpleegde nog een keer dobbelen om een volledig antwoord te kunnen krijgen (zie 

hoofdstuk 6c). 

Een tweede verwijt dat Hera maakt aan het adres van Zeus, is wanneer hij suggereert dat zij te 

weinig hulp biedt waarmee de Grieken de oorlog zouden kunnen winnen. 

 

πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ᾽ ἀτέλεστον, 

Wil je soms de moeite tenietdoen en vruchteloos maken (Il. IV, 26) 

 

Dit antwoord heeft Zeus overigens zelf uitgelokt: in een gevecht tussen Menelaus en Paris heeft 

Aphrodite ervoor gezorgd dat de Trojaan in veiligheid is gebracht, terwijl de twee Grieksgezinde 

godinnen Athena en Hera niets hebben gedaan om Menelaus de overwinning te bezorgen. Na afloop 

van het gevecht bespot Zeus de twee godinnen, waarop Hera zeer gepikeerd reageert. De kritiek van 

Zeus komt bij haar zeer persoonlijk aan: wil hij misschien zeggen dat ze niet voldoende haar best 

heeft gedaan om Griekse strijders te ronselen? Deze context valt niet in te passen in een 

orakelantwoord, aangezien het onmogelijk is dat een orakelboek zich verdedigt tegen een vraag die 

gesteld is. Dit antwoord verwijst wellicht naar de moeite die de vraagsteller zelf gedaan heeft om iets 

te bereiken, maar als hij zou gaan uitvoeren wat hij in gedachten had, zal al dit harde werk tevergeefs 

geweest zijn. Dit is in ieder geval een negatief advies van de Sortes Homericae, die het niet eens 

waren met wat de vraagsteller in gedachten had. 

 

De derde keer dat Hera tot Zeus spreekt, is eigenlijk een soort mise-en-abîme of kaderverhaal. 

Binnen het verhaal dat verteld wordt – namelijk Agamemnon die toegeeft hoe hij verblind is geweest 
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in zijn toorn jegens Achilles – wordt nog een ander verhaal vermeld waarin Zeus hetzelfde is 

overkomen als Agamemnon toen hij Achilles’ eer krenkte: hij werd verblind door zijn dochter Ate. 

Toen hij namelijk op de dag dat Alcmene zou bevallen van Herakles aankondigde dat er die dag een 

groot heerser geboren zou worden, sprak Hera hem de volgende woorden toe: 

 

ψευστήσεις, οὐδ᾽ αὖτε τέλος μύθῳ ἐπιθήσεις. 

Jij zult gelogenstraft worden en je woord niet in vervulling zien gaan. (Il. XIX, 107) 

 

Ze beval hem de eed te zweren dat er die dag een groot heerser geboren zou worden, en aangezien 

Zeus door Ate verblind was, deed hij dit zonder argwaan. Vervolgens hield Hera de bevalling van 

Alcmene tegen en zorgde ze ervoor dat Eurystheus enkele maanden te vroeg ter wereld kwam, 

waardoor hij de voordelen kreeg die Zeus eigenlijk voor Herakles had voorzien. De woorden die Hera 

uitsprak zijn inderdaad uitgekomen, en dit vers was dus een zeer negatieve toekomstvoorspelling. 

Ook voor een latere raadpleger van de Sortes Homericae betekenden ze wellicht weinig goeds. 

Daarom hoefde hij niet meteen het orakelboek een zekere stelling te hebben voorgelegd, maar zijn 

goede hoop voor de toekomst zou waarschijnlijk geen werkelijkheid geworden zijn. 

 

Net zoals hierboven bij Athena te lezen was (γδβ), kwam Zeus ook met Hera tot een zekere 

overeenkomst wat betreft de afloop van de Trojaanse oorlog. Naast het feit dat hij Athena toeliet om 

het gevecht tussen Hector en Achilles te laten aflopen zoals zij zelf verlangde, gaf hij eerder in het 

verhaal ook al toe aan Hera dat zij zijn geliefde Troje zou kapotmaken (δβα). Als tegenprestatie 

verwacht hij wel geen weerstand van haar wanneer hij eens één van de door haar bevoordeelde 

steden zou willen verwoesten, en Hera komt dan ook tot de conclusie: 

 

Ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦθ᾽ ὑποείξομεν ἀλλήλοισι, 

Hierin zullen wij toegeeflijk zijn aan elkaar (Il. IV, 62) 

 

Hoewel het hier Hera is die Zeus toespreekt en niet omgekeerd, kunnen er verbanden gelegd worden 

tussen de hierboven beschreven, gnomische uitspraken over Zeus. Wat de goden – en dan vooral de 

oppergod – beslissen over het lot is een kwestie van geven en nemen, en dus ook van toegeeflijk zijn 

tegenover elkaar. In dat opzicht was de verhouding tussen de vraagsteller en de Sortes Homericae 

dezelfde als die van Hera tegenover Zeus: ze mogen hopen en vragen wat ze willen, uiteindelijk zal de 

andere partij toch sterker zijn en zullen ze moeten berusten in hun lot. 
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Van de 10 keren die Zeus in de Sortes Homericae aan het woord komt, worden 3 uitspraken 

overgebracht door zijn boodschapper Iris. Eerder heeft Zeus dezelfde woorden ook al tegen haar 

uitgesproken, maar de samensteller van de Sortes verkoos blijkbaar de verzen waarin Iris ze 

overbracht (εςα, αβα, γςβ). 

Opvallend is dat Zeus in alle drie deze situaties kwaad is, en Iris stuurt om de goden tot wie hij het 

woord wil richten, van gedachten te doen veranderen. De twee eerstgenoemde verzen zijn eerder al 

bij Athena besproken, in deze context stuurt hij Iris achter Hera en Athena aan met de waarschuwing 

dat ze Hector maar beter niet kunnen gaan doden als ze zich zijn woede niet op de hals willen halen. 

In vers γςβ gebeurt iets gelijkaardigs met Poseidon: terwijl Hera Zeus misleidde door hem te 

verleiden en vervolgens in slaap te brengen, kon hij zonder problemen de Grieken ter hulp schieten 

in de strijd. Het resultaat was dat, toen Zeus weer wakker werd en de oorlog overzag, hij Hector op 

sterven na dood op de grond zag liggen. Hij stuurt onmiddellijk Iris op zijn broer af om hem te 

overhalen op te houden met strijden, anders zal hij zelf komen en Poseidon zwaar straffen. Poseidon 

zelf lijkt echter niet onder de indruk van Zeus’ verschijning: hij en Hades zijn de broers van Zeus, ze 

hebben allemaal een gelijke macht over een bepaald stuk van de wereld, dus waarom zou Zeus dan 

zijn meerdere zijn en voor hem moeten beslissen wat hij doet? Iris probeert hem nog een laatste 

keer om te praten: is dit het antwoord dat ze aan Zeus moet gaan overbrengen, of zal hij toch maar 

van gedachten veranderen? 

 

ἦ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν. 

of ga je het wijzigen: flexibel is de geest van nobelen! (Il. XV, 203) 

 

De boodschap is duidelijk: Poseidon krijgt nog één kans om zijn plan te wijzigen en zich dus terug te 

trekken uit de strijd. In dat geval zal Zeus alle toorn laten varen en hem niet straffen, hij is immers 

een nobele god die vriendelijk is tegen al wie hem gehoorzaamt. Anderzijds staat ook tussen de 

lijntjes te lezen dat, als Poseidon niet gehoorzaamt aan Zeus’ woorden en toch doorzet, hij zwaar 

gestraft zal worden. Ook aan een raadpleger van de Sortes Homericae, zegt dit antwoord duidelijk 

dat hij niet mocht doen wat hij in gedachten had. Voerde hij dit toch uit, dan zou het slecht met hem 

aflopen. Wie precies de nobele personen met de flexibele geesten waren, is niet helemaal duidelijk, 

misschien moeten deze ook niet als personen gezien worden maar metaforisch als de toekomst van 

de vraagsteller. Hij moest zijn plan wijzigen en anders gaan handelen dan zijn oorspronkelijke 

bedoeling was, dan zou hij een voorspoedige toekomst tegemoet gaan.  

Een gelijkaardig vers sprak Zeus trouwens ook al rechtstreeks – dus zonder beroep te doen op een 

boodschapper – tegen Hera toen hij wakker werd en besefte dat hij misleid en bedrogen was (δδγ): 
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αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ. 

wel snel van gedachte veranderen naar jouw en mijn geest. (Il. XIV, 52) 

 

Met dit vers gaat hij in feite nog een stapje verder: Hera belooft hem namelijk dat zij er wel voor zal 

zorgen dat Poseidon – ook hier is hij degene die van gedachte moet veranderen – zich uit de strijd zal 

terugtrekken. Zeus wil echter meer: hij probeert zijn echtgenote ervan te overtuigen om samen met 

Poseidon nu ook de Trojanen bij te staan – iets wat hem overigens niet lukt. De boodschap voor 

iemand die de Sortes Homericae kwam raadplegen, was wel dezelfde als in het zojuist besproken 

vers: hij kon maar beter zijn idee omgooien, anders zou de toekomst hem niet al teveel voorspoed 

brengen. 

 

In de orakelantwoorden uit de Odyssee komt Zeus tweemaal aan het woord en wordt hij nergens 

meer aangesproken of vernoemd, maar zijn toon is duidelijk anders dan die in de Ilias: was hij daar 

nog eerder tegen de overwinning van de Grieken, dan is hij het in dit werk met Athena eens dat 

Odysseus beschermd moet worden (εαδ). 

 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην 

Hoe zou ik toch de godgelijke Odysseus kunnen vergeten (Od. I, 65) 

 

Dit is het eerste vers uit de oorspronkelijke context van de Odyssee dat in de Sortes Homericae als 

antwoord gegeven wordt. Het maakt deel uit van een gesprek tussen Athena en Zeus, waarin de 

godin klaagt over het feit dat Odysseus al tien jaar rondzwerft en nog steeds Ithaka niet bereikt 

heeft. Zeus stelt haar gerust, hij bekommert zich echt wel om Odysseus. Het probleem is dat de zee 

het domein is van zijn broer Poseidon, die verbolgen is op de Griekse held sinds deze het oog van zijn 

zoon, de cycloop Polyphemus, heeft uitgestoken en het hem daarom niet makkelijk maakt om weer 

thuis te komen. Al met al is dit een positieve boodschap naar zowel Athena, Odysseus als een 

raadpleger van de Sortes toe: Zeus zal er echt wel voor zorgen dat Odysseus weer veilig thuiskomt, 

net zoals de vraagsteller erop mocht vertrouwen dat het met zijn toekomst allemaal wel in orde zou 

komen. 

Op een later punt in de Odyssee doet Zeus nog een positieve voorspelling voor Odysseus, wanneer hij 

Hermes de opdracht geeft aan Calypso te gaan melden dat zij de held moet laten vertrekken. Hij zal 

bij de Phaeaken zeer gastvrij ontvangen worden, en ook de geschenken die ze hem zullen meegeven 

wanneer ze hem helpen naar Ithaka te reizen, zullen overvloedig zijn (δγβ): 
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χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες 

met een gift in brons en in goud en kleding in overvloed (Od. V, 38) 

 

Voor alle goden met wie Zeus in vergadering zat, en vooral ook voor Odysseus is dit overduidelijk een 

positieve voorspelling, zelfs als we niet naar de oorspronkelijke context van de Odyssee kijken en dus 

niet in ons achterhoofd houden dat dit Odysseus’ thuiskomst betekent. Het ontvangen van 

geschenken brengt sowieso voorspoed met zich mee, dus kan het niet anders of dit was voor de 

raadpleger van de Sortes Homericae een zeer positief antwoord. Dit is trouwens niet de enige keer 

dat een vers over kleding en geschenken in het orakelboek voorspoed voorspelt: ook in de Ilias 

worden deze al aan elkaar gelinkt wanneer Priamus in vers γβε (Il. XXII, 50) hoopt zijn zonen nog te 

kunnen vrijkopen omdat ze toch brons en goud in overvloed hebben – iets wat overigens niet had 

kunnen lukken omdat ze al gesneuveld waren bij de Grieken, maar zonder de oorspronkelijke context 

kon dit vers een positieve voorspelling geven. De verzen ςας en ςες zijn formulaire verzen in de 

Odyssee, ze worden zowel door Telemachus uitgesproken (Od. XVI, 79 ; XVI, 81) als door Penelope 

(Od. XVII, 550 ; XXI, 339 ; XXI, 342), beide met de bedoeling de onbekende oude zwerver, van wie ze 

nog niet weten dat hij Odysseus is, te beschermen of te belonen. 

 

Zeus is ook in de Sortes Homericae duidelijk de oppergod: hoewel hij pro-Trojanen is, blijft hij 

ogenschijnlijk neutraal en gaat hij nooit één van hun helden helpen of moed inspreken, daarentegen 

moet hij wel de andere goden in het gareel houden en hen streng toespreken als zij de Grieken ter 

hulp willen schieten. Opvallend is ook dat veel van de verzen waarin Zeus vernoemd wordt, gnomisch 

opgevat kunnen worden. De oppergod beslist over alles, ook over de afloop van de oorlog in de Ilias 

en – overdrachtelijk naar de Sortes Homericae toe – ook over het lot van de mensen, dus is het niet 

onlogisch dat veel van zijn verzen veralgemenend overkomen. Zeus spreekt (behalve in een droom: 

βςδ) zelf nooit rechtstreeks tot de stervelingen – daarvoor heeft hij boodschappers als Hermes en Iris 

– en omgekeerd richten zij ook nooit het woord persoonlijk tot hem. Hoewel hij in de Ilias – waarin 

hij toch vaker aan het woord komt en waarvan er dus ook meer verzen van hem in de Sortes 

Homericae zijn opgenomen – niet bepaald de grootste supporter van de Grieken is, hebben de 

meeste verzen die hij uitspreekt toch een positieve connotatie: hij stelt Thetis gerust dat hij Achilles 

zal helpen (αας), voorspelt en belooft dat de Grieken de oorlog mogen winnen (δςβ, γδβ), en staat 

aan Odysseus’ kant op zijn terugreis (εαδ, δγβ). Daar tegenover staat dat hij zich vaak kwaad moet 

maken op goden en mensen (βςδ, εςα, δδγ, γςβ). Wordt er echter over hem gesproken, dan is dit 

over het algemeen met een negatieve boodschap: hij vervult niet van iedereen de wensen (γςς, γγδ) 

zorgt ervoor dat men veel ellende toebedeeld krijgt (ςγε, δεβ)  en geeft lukraak moed aan wie hij 

maar wil (δες). 
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Het relatief grote aantal gnomische, veralgemenende verzen waarin Zeus wordt vernoemd, zou erop 

kunnen wijzen dat ook hij een zekere macht had binnen de Sortes Homericae. Hier kan echter al snel 

tegenin gebracht worden dat hij als oppergod natuurlijk het onderwerp is van vele algemene zaken, 

en dat zijn prominente rol in zowel de Ilias en de Odyssee als in de Sortes Homericae zo te verklaren 

valt. 

 

c. Apollo 

Als de god bij uitstek wanneer het over orakels en voorspellingen gaat, mag Apollo in deze 

bespreking uiteraard niet ontbreken. Zijn rol in de Sortes Homericae begint namelijk al nog voor de 

216 homerische verzen die de toekomst zullen voorspellen. Wanneer we het inleidende gebed van 

het orakelboek bekijken, blijken de eerste drie verzen hiervan in de oorspronkelijke context aan 

Apollo te zijn gericht: 

 

κλῦθι ἄναξ ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ 

εἲς ἢ ἐνὶ Τροίῃ· δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀκούειν 

ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει. 

'Verhoor mij, heer, of je nu in het welvarende Lykië bent 

of in Troje: overal kun je toch gehoor geven aan iemand 

die in nood is, zoals die nood mij nu bereikt. (Il. XVI, 514-516) 

 

Dit gebed wordt uitgesproken door de Lyciër Glaucus, die in het heetst van de strijd gewond is 

geraakt door een pijl van de Griek Teucrus. Hij begint te wanhopen omdat hij net gezien heeft dat 

zelfs Zeus zijn eigen zoon Sarpedon – die Glaucus’ strijdmakker was – in de oorlog heeft laten 

omkomen, en smeekt Apollo om zijn wonde te genezen zodat hij tenminste het lichaam van zijn 

vriend uit het strijdgewoel kan redden. Apollo aanhoort Glaucus’ gebed en verzacht zijn pijn, zodat 

de Lyciër opnieuw de strijd kan aangaan en uiteindelijk Sarpedons lichaam kan bemachtigen.127 Voor 

iemand die de Sortes Homericae kwam raadplegen, kon dit inleidende gebed dan ook een zekerheid 

zijn dat het orakel hem naar waarheid de toekomst zou voorspellen, en hem zou bijstaan waar nodig. 

Of dit de verdienste van Apollo en diens bescherming was, zal nog moeten blijken. 

 

Anders dan men zou verwachten na het lezen van het gebed, is de rol van Apollo in de antwoorden 

van de Sortes Homericae veel minder uitgebreid: hij komt slechts eenmaal aan het woord, namelijk 

                                                           
127 Het vierde vers wordt overigens tot Athena gesproken door Telemachus, het vijfde tot de vreemdeling 
Odysseus door inwoners van Ithaka die hem tegen de bedelaar Iros zagen vechten. 
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in een vers uit de Ilias, en wordt daarnaast ook één keer aangesproken. Het vers waarin hij spreekt 

(γδς), geeft bovendien niet bepaald een positief beeld over de orakelgod: 

 

οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι. 

Mij zul je toch echt niet doden: dat is mijn lot niet. (Il. XXII, 13) 

 

In dit vers drijft Apollo de spot met Achilles, die hij tot bij de stadsmuren van Troje gelokt heeft. Wat 

gaat Achilles doen, hem doden misschien? Heeft hij dan niet door hoe overmoedig hij zich gedraagt, 

dat hij het tegen een onsterfelijke god wil opnemen? Achilles probeert hier het onmogelijke te doen 

en wordt daarom uitgelachen door Apollo. Voor de interpretatie van dit vers in de Sortes Homericae 

moeten we ons afvragen welke positie de vraagsteller hier innam: die van Achilles, zodat het orakel 

er bij hem inwreef dat hij iets onmogelijks probeerde te voltrekken? Of juist die van Apollo, waardoor 

dit antwoord wou zeggen dat hij zelf niet klein te krijgen zou zijn? Voor Achilles was het in ieder geval 

tragische ironie: het was inderdaad niet Apollo’s lot om te sterven… dat van hem echter wel. Zoals al 

eerder gezegd zal het voor een latere vraagsteller zo’n vaart niet lopen: wellicht stond de dood hier 

als metafoor voor het niet slagen in een plan of tegenspoed in de toekomst. 

 

Apollo bleef echter zelf in de Sortes Homericae ook niet gespaard van onvriendelijke commentaar: 

het enige vers waarin deze god wordt aangesproken, is een beschimping vanwege zijn eigen zus 

Artemis tijdens algemene ruzie op de Olympus (δβς): 

 

νηπύτιε τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως; 

Onnozele, hoe nutteloos heb je die windboog van je? (Il. XXI, 474) 

 

Dit verwijt wordt uitgesproken tijdens een verhitte discussie tussen pro-Griekse goden en degenen 

die aan de kant van de Trojanen staan. Apollo verdedigt zijn sympathie voor de Trojanen door de 

zeggen dat hij de oppergod Zeus toch moeilijk zou kunnen tegenwerken. Uiteindelijk concludeert hij 

dat hij zich er eigenlijk niets meer van wil aantrekken en dat de stervelingen hun oorlog maar zelf 

moeten uitvechten, en het is als reactie op deze uitspraak dat Artemis hem voor lafaard uitmaakt. 

Een gedetailleerde interpretatie van dit vers als antwoord van de Sortes Homericae is hier niet nodig, 

het mag wel duidelijk zijn dat het orakelboek het hier niet eens was met de handelingen van de 

vraagsteller. Blijkbaar had deze alles voorhanden om zijn probleem te kunnen oplossen of voor 

zichzelf een rooskleurige toekomst te kunnen bepalen, maar raadpleegde hij liever de Sortes dan hier 

zelf aan te willen werken. 
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Naast het ene vers waarin hij het woord krijgt en de enkele keer dat hij wordt aangesproken, wordt 

Apollo ook nog tweemaal met zijn naam vernoemd in de Sortes Homericae, en dan nog wel door 

Athena, die andere mogelijke beschermgodin van het orakelboek. Vers δαε klinkt op zich als een – zij 

het onvolledig – voorschrift voor de aanroeping van een god of de raadpleging van een orakel: 

 

εὔχεο δ᾽ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ 

en beloof de Lykische Apollo, vermaard om zijn boog (Il. IV, 101) 

 

Athena is degene die hier aan het woord is, zij spoort op vraag van Zeus de Trojaan Pandarus aan om 

tijdens een moment van wapenstilstand een pijl te schieten naar Menalaus, opdat de oorlog weer 

aangewakkerd zal worden. Terwijl hij dit doet, moet hij een offer beloven aan Apollo, de god die zelf 

bekend staat als boogschutter. Dit vers kan de vermoedens dat Apollo de beschermgod was van de 

Sortes Homericae – of alleszins toch enige macht had over het orakelboek – in zekere zin bevestigen. 

Geen enkele andere godheid wordt namelijk in de geselecteerde verzen in een dergelijke context 

genoemd. Als antwoord lijkt het echter onvolledig, de vraagsteller wist namelijk zelf niet wat hij 

Apollo moest beloven. In de oorspronkelijke context laat Athena Pandarus beloven een offer van 

lammeren te brengen, maar zelfs als de vraagsteller of chresmoloog op de hoogte was van deze 

context, klinkt het als een ongeloofwaardig bevel van het orakelboek. Mogelijk moest de vraagsteller 

nog een keer dobbelen om te weten wat hij moest doen om Apollo’s steun te verkrijgen. 

 

Ook in de Odyssee wordt Apollo eenmaal vernoemd, opnieuw door Athena die in de gedaante van 

een jong meisje aan Odysseus de geschiedenis van de Phaeaken vertelt (ςεβ). Apollo – en zijn boog, 

die ook hier vermeld wordt – komt hier niet zo positief uit: hij is namelijk degene die Rhexenor 

doodde, de vader van koningin Arete, nog voordat deze een zoon kon voortbrengen die over zijn volk 

kon heersen (zoals te lezen staat in vers ςαβ, het hierop volgende vers). 

 

τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ᾽ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων 

De eerste werd getroffen door Apolloon met diens zilveren boog (Od. VII, 64) 

 

Over de bredere mythologische context is niets bekend, we weten niet wat deze Rhexenor gedaan 

had waardoor hij zich Apollo’s woede op de hals haalde. Misschien had hij de god of diens moeder 

wel bespot waardoor hij gestraft werd, zoals het geval was bij Niobe wiens kinderen door de bogen 

van Apollo en Artemis stierven omdat ze hun moeder Leto als minderwaardig had beschouwd, maar 

die ondanks haar grote verdriet toch nog aan eten dacht (δγα). Het was alleszins geen al te positief 

vers voor iemand die de Sortes Homericae raadpleegde: Apollo was hem niet goed gezind, en zou er 
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misschien zelfs voor zorgen dat hij een zeer tegenspoedige toekomst tegemoet zou gaan. De dood 

van Rhexenor zorgde er immers voor dat hij nog geen zoon had kunnen voortbrengen, waardoor zijn 

dochter Arete aan zijn broer Alcinous moest worden uitgehuwelijkt. Het hebben van een zoon die 

wraak kan nemen wanneer zijn vader wordt vermoord, zo lezen we ook in vers δςς van de Sortes 

Homericae (uitgesproken door Nestor, die de vermoorde Agamemnon gelukkig prijst omdat hij 

gewroken werd door Orestes), werd beschouwd als een groot geluk. 

 

Apollo’s rol in de Sortes Homericae is dus niet bepaald die van de behulpzame godheid die positieve 

voorspellingen doet en de helden bijstaat op moeilijk momenten. Bovendien staat hij in de Ilias ook 

aan de kant van de Trojanen, en durft hij zelfs de Griekse held Achilles in zijn gezicht uitlachen. 

Of Apollo, dan wel Athena als beschermgod van de Sortes Homericae beschouwd moet worden, 

wordt besproken in het volgende hoofdstuk. 

 

 

b) ‘Beschermgoden’ van de Sortes Homericae? 
 

Het onderzoek dat in dit hoofdstuk beschreven wordt, is er gekomen naar analogie met de Sortes 

Astrampsychi. Dit orakelboek bevatte namelijk een concordantietabel, die de vraagsteller aan de 

hand van een optelsom van de gelootte cijfers doorverwees naar verschillende boeken, die allemaal 

de naam van een godheid hadden. Wanneer men dan – om maar het voorbeeld bij Van der Horst te 

gebruiken – vraag 29 had gekozen en door loting tot nummer 7 was gekomen, kon men het 

antwoord vinden in boek 36, dat volgens de concordantietabel het boek van Hephaestus was.128 

De Sortes Homericae kunnen, zoals eerder gezegd, beschouwd worden als een vereenvoudigde 

versie van de Sortes Astrampsychi, aangezien hier in de eerste plaats helemaal geen 

concordantietabel meer aan te pas kwam, en het daarnaast ook niet bestond uit meerdere ‘boeken’ 

onder de macht van bepaalde goden. Toch klinkt het aannemelijk dat ook over de lotsvoorspellingen 

van de Sortes Homericae een zekere goddelijke macht heerste. Daarop wijst om te beginnen het 

inleidende gebed in P. Oxy. 3831, waarvan de eerste drie verzen in de Ilias tot Apollo gericht zijn. 

Volgens Naether kan het gebed echter ook een aanroeping van Hermes betekenen.129 Daarnaast 

blijkt ook Athena binnen de Sortes Homericae een belangrijke rol te spelen, getuige daarvan de 

eerste vijf verzen van P. Oxy. die in een acrostichon haar naam vormen.130 

 

                                                           
128 Van der Horst, ‘Sortes. Sacred Books and Instant Oracles’, 165. 
129 Naether, Die Sortes Astrampsychi, 330. 
130 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 8. 
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Het is in dit hoofdstuk niet de bedoeling om één bepaalde beschermgod van de Sortes Homericae 

aan te wijzen – die was trouwens ook in de Sortes Astrampychi niet aanwezig. Hierboven zijn al 

enkele mogelijke goden kort aangestipt, die elk hun kenmerken en relaties met het homerische 

orakelboek kunnen hebben. Aangezien de Sortes Homericae zelf een samenraapsel lijken te zijn van 

bibliomantie en astragalomantie, en bovendien uit twee werken bestaan waarin meerdere goden 

een belangrijke rol spelen, verwacht ik dan ook niet met mijn onderzoek ‘de’ beschermgod van de 

Sortes Homericae naar voren te kunnen schuiven. Wat ik wel wil proberen uit te zoeken, is waarom 

respectievelijk Athena, Apollo en Hermes een zekere functie hadden binnen de voorspellingen van de 

Sortes Homericae, en daardoor als beschermgod van dit orakelboek beschouwd zouden kunnen 

worden. 

 

i. Athena 
Voor de belangrijke rol van Athena in de Sortes Homericae, moeten we maar naar de beginverzen 

van het orakel in P. Oxy. kijken. De beginletters van de eerste vijf verzen vormen namelijk de naam 

Ἀθήνα, en daarnaast komt deze godin ook al in het tweede vers aan het woord.  

 

ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 

θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι· 

ἦ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς 

νίκην καὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα· 

ἀλλ᾽ οὐ πείσονται Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες 

 

Met de 18 verzen waarin Athena spreekt, is ze van alle goden veruit het vaakst aan het woord in de 

hele Sortes Homericae. Na Odysseus die 26 keer spreekt, is zij degene die het vaakst het 

orakelantwoord geeft. 

 

Apollo mag dan wel de aangesproken godheid zijn in de eerste drie verzen van het gebed dat men 

moest opzeggen alvorens de Sortes Homericae te raadplegen, Athena is degene tot wie in het vierde 

vers het woord gericht wordt: 

 

καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ, 

Zeg me ook dit naar waarheid, want dat wil ik weten (Od. I, 174) 

 

Waren de verzen die tot Apollo gericht waren nog eerder een aanroeping om tot bij de vraagsteller 

te komen, dan was dit vers toch al een concreter bevel naar wat men van het orakelboek verwachtte, 
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namelijk een waarheidsgetrouw antwoord. Ook hier heeft het vers al niets meer met de 

oorspronkelijke context te maken, waarin Athena in de gedaante van Mentes aan Telemachus is 

verschenen, en hij zich afvraagt wie hier tegenover hem staat. Toch is er van dit verhaal iets blijven 

hangen in dit vers: Athena stelt zich tegenover Telemachus op als een beschermer die het goed met 

hem meent, mogelijk is precies dit vers voor het gebed uitgekozen om de vraagsteller gerust te 

stellen. Athena lijkt hier de beschermgodin van het orakel te zijn, en net zoals ze het beste voorheeft 

met Telemachus, zal ze ook de vraagsteller een zo eerlijk mogelijk antwoord geven. In vers ςεε lijkt 

Athena trouwens – ook al is haar uitspraak tot iemand heel anders gericht – antwoord te geven op 

deze aanroeping: 

 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται· 

maar ik zeg je het volgende, en dit zal ook gebeuren (Il. I, 212) 

 

Dit antwoord bevindt zich niet alleen in een heel andere context maar ook in een heel ander werk, 

aangezien het hier Achilles is die aangesproken wordt. In de daaropvolgende verzen zal ze proberen 

hem gerust te stellen, en hem te beloven dat hij door zijn overmoed ooit driemaal zoveel 

eergeschenken als Agamemnon zal bezitten. Deze context kreeg een vraagsteller uiteraard niet mee, 

en in die zin is dit vers even vaag en nietszeggend als de aanroeping in het gebed: degene die de 

Sortes Homericae kwam raadplegen vroeg Athena om de waarheid te vertellen – waarover, dat werd 

niet gespecifieerd – en Athena beloofde dat datgene wat ze zou gaan zeggen – wat dat was, daar was 

het vers niet lang genoeg voor – ook effectief zou gaan gebeuren. 

Rekening houdend met de oorspronkelijke context van het vers in het gebed, zouden we echter ook 

kunnen zeggen dat hier al een voorspelling wordt gedaan volgens de typische vaagheid van het 

orakel: Telemachus vraagt Athena om haar ware identiteit te onthullen en zij zegt dit te zullen doen, 

waarna ze uiteindelijk toch een misleidend antwoord geeft en zich voorstelt als Mentes,131 mogelijk 

een suggestie dat de voorspellingen van de Sortes Homericae – zoals het ook de andere voorbeelden 

van bibliomantie betaamt – geïnterpreteerd moesten worden zoals de vraagsteller dit zelf zag. 

 

De antwoorden die Athena geeft, zijn overwegend positief: ze moedigt helden aan, stelt hen gerust 

en biedt hulp en bescherming waar nodig. Een reden waarom zij als beschermgodin boven Apollo 

verkozen zou kunnen worden, is dat ze in de oorspronkelijke context van de homerische werken 

steeds aan de kant van de Grieken staat, terwijl Apollo in de Ilias eerder pro-Trojanen is. 

 

                                                           
131 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, 183. 
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Naast de Sortes Homericae was Athena geen ongewone godin voor de astragalomantie: volgens de 

sofist Zenobius (V, 75) had Athena zelfs een nog grotere rol in dobbelorakels, aangezien zij aan de 

wieg stond van de cleromantie. Zeus begunstigde echter Apollo, en maakte hem god van deze 

waarzeggerij.132 

Volgens Bouché-Leclercq was zij bovendien de godin die men aan de vooravond van een oorlog 

raadpleegde alvorens ten strijde te trekken. Men wierp dan de dobbelstenen om te kunnen 

voorspellen hoe groot of klein de kansen op dood of overwinning waren. Als bewijs dat deze vorm 

van waarzeggerij gebruikt werd, zijn er verschillende vaasschilderingen teruggevonden waarop 

mannen zitten te dobbelen. Naast de twee gehurkte mannen staat steeds een gewapende Athena, 

die naargelang de uitkomst van de dobbelstenen haar linker- of rechterarm in de lucht steekt. Deze 

praktijk werd al snel overgenomen voor eerder alledaagse en minder serieuze vragen en problemen. 

De godin werd vereerd als Athena Skiras.133 Op verschillende van deze vazen staat achter Athena 

echter een palmboom afgebeeld, iets wat dan weer zou verwijzen naar Apollo die volgens een 

homerische hymne (Hymn. Hom. Ap. XV) onder een palmboom ter wereld kwam.134 Deze link tussen 

Apollo en Athena zou overeen kunnen komen met wat Zenobius beweert. 

 

ii. Apollo 
Zoals hierboven al vermeld, is Apollo in de oorspronkelijke context van de eerste drie verzen in het 

gebed de godheid die aanroepen wordt. Wat het eerste vers hiervan betreft, heeft Zographou een 

interessante theorie over de plaatsnaam Λυκίης, die ook nog eens naar Apollo zou verwijzen: om te 

beginnen is het opvallend dat Glaucus – die in de oorspronkelijke context dit gebed uitspreekt – de 

mogelijkheid geeft dat Apollo zich in Lycië bevindt, aangezien dit de plek is waar hijzelf, Sarpedon en 

hun soldaten vandaan komen. Dit zou dan suggereren dat Apollo de beschermgod van de Trojanen is 

– en inderdaad stond hij ook aan hun kant – maar vooral van de Lyciërs, aangezien hij van die streek 

moet komen om hen bij te staan. Belangrijker is echter de etymologische gelijkenis tussen de streek 

Λυκίη en het epitheton van Apollo: Λυκηγένης (‘met de schitterende boog’), zoals hij door Athena 

genoemd wordt wanneer ze in vers δαε Pandarus probeert te overhalen een pijl naar Menelaus te 

schieten. Het woorddeel λυκ- wordt bovendien in magische papyri in verband gebracht met zowel 

het licht als met de wolf, beide attributen van Apollo. Ook het obscure woord λυκαβάντος (< 

λυκάβας) in vers αςγ zou hieraan refereren.135 Het betekent daar zoveel als ‘binnen een maand’, als 

                                                           
132 Leutsch, E.L. ; Schneidewin, F.G., Corpus Paroemiographorum Graecorum, 150. 
133 Bouché-Leclercq, Histoire de la divination de l’Antiquité (1882) 405-406. 
134 Alvar Nuño, A., ‘Ἀνερρρίφθω κύβος. Ayax y Aquiles tiran los dados’, MHNH: Revista Internacionalde 
Investigación sobre Magia y Astrología Antiguas 6 (2006), 19. 
135 Zographou, ‘Un oracle homérique de l’Antiquité tardive’, 182. 
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combinatie van λυκή en βαίνω (‘gaande volgens het licht van de zon’).136 Binnen dit eerste vers van 

het inleidende gebed wordt Apollo dus niet alleen rechtstreeks, maar ook op verschillende wijzen 

indirect aangeroepen. 

 

Men zou bijna gaan denken dat de mensen die de Sortes Homericae kwamen raadplegen, niet wisten 

dat Apollo ‘de god met de boog’ was, want de twee verzen waarin hij bij zijn naam genoemd wordt – 

δαε en ςεβ – bevatten ook een dergelijk epitheton. Erg positief blijkt dit attribuut trouwens niet te 

zijn: in vers δαε moet Pandarus aan Apollo een offer beloven terwijl hij zelf Menelaus neerschiet, in 

vers ςεβ vertelt Athena aan Odysseus hoe de jonge Rhexenor door Apollo’s pijlen stierf nog voordat 

hij een zoon had kunnen verwekken. De enige keer dat Apollo zelf aan het woord komt in de Sortes 

Homericae, is vers γδς waarin hij Achilles bespot na hem misleid te hebben, daarnaast wordt hij in 

vers δβς ook nog eens voor lafaard uitgemaakt door zijn zus Artemis. Al deze inhoudelijke zaken 

pleiten tegen Apollo als beschermgod van de Sortes Homericae: hij is de beschermgod van de 

Trojanen, spot met de Grieken en aarzelt blijkbaar niet om stervelingen neer te schieten. Het lijkt 

echter nogal ongeloofwaardig dat we de gebruikte homerische verzen aan hun oorspronkelijke 

context moeten verbinden, aangezien het gebed eigenlijk werd uitgesproken door een Trojaan. Zou 

een Griek die het orakel raadpleegde de woorden van de vijand gaan herhalen, om bijstand en 

voorspellingen te krijgen van een god die niet eens aan zijn kant staat? 

 

Het aanroepen van Apollo in magische teksten was niet ongebruikelijk, en bovendien is dit niet de 

enige keer dat we deze godheid verbonden zien worden met waarzeggerij door middel van epische 

verzen, de zogenaamde ἐποποιία: in een aanroeping van Apollo in PGM I, die gedateerd wordt rond 

de 4de-5de eeuw na Christus, staat namelijk een gebod voor wat men moest doen wanneer Apollo 

na het aanroepen verschenen was. Dit bewijst dat er in de late oudheid een zekere link was tussen 

magie en de homerische verzen, en dat de Sortes Homericae in zekere zin dus geen alleenstaand 

geval waren van magisch nachleben van Homerus:137  

 

Καὶ ὁταν εἰσέλθῃ, ἐρώτα αὐτόν, περὶ οὗ θέλεις, περὶ μαντείας, περὶ ἐποποιίας, περὶ 

ὀνειροπομπείας, περὶ ὀνειραιτησίας, περὶ ὀνειροκριτίας, περὶ κατακλίσεως, περὶ πάντων, ὅ[σ]ων 

ἐστὶν ἐν τῇ μαγικῇ ἐμ]πειρίᾳ. 

En wanneer hij komt, vraag hem naar wat je wil, naar waarzeggerij, naar de waarzeggerij aan de 

hand van verzen, naar het zenden van dromen, naar openbaringen in dromen, naar het interpreteren 

                                                           
136 The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon, ᾿λυκάβας’. 
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van dromen, naar wat ziektes veroorzaakt, naar alles wat onder magische kennis valt. (PGM I, 327-

331)138 

 

Deze aanroeping van Apollo benadrukt de domeinen van de magie waarvan hij de god is (dit in 

tegenstelling tot de ‘lagere’ magie die hij aan Hermes had geschonken, zie infra), onder andere ook 

de ἐποποιία waarvan ook in de Sortes Homericae gebruik werd gemaakt. 

 

Als het over magie, waarzeggerij en voorspellingen gaat, kunnen we natuurlijk niet om  Apollo heen, 

en het is duidelijk dat hij ook banden heeft met de bibliomantie, of tenminste met waarzeggerij door 

middel van epische (homerische) verzen. Toch lijkt zijn rol in de Sortes Homericae relatief klein te zijn 

tegenover die van de reeds besproken Athena, en die van Hermes hieronder. Reken daarbij nog eens 

een anti-Griekse rol in de Ilias, en het is moeilijk te geloven dat Apollo als een positieve, 

beschermende godheid gold voor de Sortes Homericae en de gebruikers van dit boek. Indirect had hij 

echter ook een link met de astragalomantie, de andere vorm van waarzeggerij waaronder men de 

Sortes zou kunnen categoriseren. Die band ging via Hermes, zoals ik hieronder zal verklaren. 

 

iii. Hermes 
De derde mogelijkheid voor het ‘beschermgodschap’ van de Sortes Homericae was Hermes, die in 

het orakelboek zo mogelijk nog minder vaak aan bod komt dan Apollo: hij spreekt slechts eenmaal, 

en is ook maar één keer de bestemmeling van een uitspraak. Wat hij echter zegt, staat op een zeer 

opvallende plaats in de Sortes Homericae, namelijk vers ααα, het eerste vers van het orakelboek: 

 

ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 

om zich nog te verweren tegen iemand wanneer die je aanvalt. (Il. XXIV, 369) 

 

Opmerkelijk is dat dit vers zowel in P. Oxy. als in PGM voorkomt: in deze tweede bron staat het als 

vers εββ. Als we dus de Sortes Homericae lezen als een combinatie van beide papyri, zoals meestal 

gedaan wordt, is het dus een vers dat in het orakelboek tweemaal verschijnt. 

In de Ilias probeert Hermes – die in opdracht van Zeus gezonden is – de oude Priamus te beschermen 

wanneer deze bij het vallen van de avond naar het legerkamp van de Grieken trekt, om daar bij 

Achilles het lichaam van zijn zoon Hector terug te vragen. In vermomming spreekt Hermes de oude 

man aan, en wijst hem op alle gevaren die hem ’s nachts kunnen overkomen, zeker omdat zowel 

Priamus als zijn reisgezel niet meer van de jongsten zijn en zich minder goed kunnen verdedigen 
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wanneer iemand hen onverwachts zou aanvallen. Hermes biedt aan de Trojaanse koning te 

vergezellen naar de tent van Achilles, iets waar Priamus uiteindelijk mee instemt. 

Niet alleen in de Sortes Homericae zelf, maar ook in de oorspronkelijke werken van Homerus is dit 

vers formulair en komt het dus op meerdere plaatsen, door verschillende personen uitgesproken en 

in verscheidene contexten voor: ook Telemachus klaagt in de Odyssee dat hij niet opgewassen zal zijn 

tegen de vrijers (Od. XVI, 72 ; XXI, 133). 

Voor een raadpleger van de Sortes Homericae bleef dit echter een vaag antwoord, en er moest dan 

wellicht ook een interpretatie van de oorspronkelijke context aan te pas komen, om dit als een 

negatief vers te beschouwen. Hoewel hier ook weer aan te twijfelen valt, aangezien zowel Priamus 

als Telemachus – hoe groot de gevaren voor hen ook waren – beiden geslaagd zijn in hun opzet en 

mogelijke aanvallen hebben kunnen afweren. Zoals Wiśniewski al aangaf, waren mensen die zich 

wenden tot de bibliomantie zich er wellicht van bewust dat het literaire antwoord nooit helemaal 

kon aansluiten bij hun persoonlijke situatie, en interpreteerden ze het naargelang het hen goed 

uitkwam.139 Dit vers is daar een uitstekend voorbeeld van. 

In verband met de mogelijkheid dat Hermes de beschermgod van de Sortes Homericae was, kwam 

dit vers en de plaatsing ervan zijn karakter alleszins symbolisch ten goede: Hermes, de orakelgod die 

de raadpleger als een reisgezel bij de hand zou nemen doorheen het orakel en hem zou beschermen 

tegen onverwachte aanvallen (namelijk: ongunstige toekomstvoorspellingen). Alleen klinkt dit een 

beetje onlogisch, aangezien men maar één kans op de 216140 had om dit eerste vers te dobbelen. 

 

De tweede keer dat Hermes in de Sortes Homericae verschijnt, wordt hij aangesproken door Zeus die 

hem opdraagt Calypso te gaan zeggen dat ze Odysseus moet vrijlaten. Het vers (δγβ) is hier al eerder 

besproken, het maakt deel uit van de boodschap die Hermes aan Calypso moet gaan overbrengen. 

Dit is een zeer positieve boodschap voor de toekomst van Odysseus: hij zal door de Phaeaken zeer 

gastvrij ontvangen worden, en met een overvloed aan goud en brons als eergeschenken terug naar 

zijn vaderland Ithaka gevoerd worden. Uiteraard is Hermes hier ‘slechts’ de boodschapper van dit 

nieuws en heeft hij er verder weinig mee te maken, maar het is wel een bijzonder positieve 

boodschap die hij mag gaan overbrengen, wat toch weer past in de beschermende rol die hij in de 

Sortes heeft als we naar het eerste vers kijken. 

 

Ondanks het feit dat Hermes amper voorkomt in de Sortes Homericae – hoewel zijn passage niet 

onopgemerkt moet blijven – zijn er toch redenen om aan te nemen dat hij de beschermgod van dit 

orakelboek zou kunnen zijn. Franziska Naether verwijst naar Grottanelli, die Hermes als beschermgod 

                                                           
139 Wiśniewski, ‘Pagans, Jews, Christians’, 565-566. 
140 Of twee kansen, als men Maltomini volgt waar het vers in zowel ααα als εββ stond. 
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van de lotorakels vernoemt.141 Er is ook een lotorakel van Hermes uit Anatolië bekend, waarvoor 

men gebruik moest maken van astragaloi. Het orakel bestond uit een vierkantige zuil waarop 

Hermes’ hoofd geplaatst was, op de zijden van deze sokkel waren 56 verzen geschreven en vóór het 

beeld stond een tafel met daarop vijf knokkels van schapen, die als dobbelstenen gebruikt werden. 

Elk van de verzen had een bepaalde cijfercombinatie, en wie het orakel wou raadplegen moest dan 

ook dobbelen met de knokkels. Aan de hand van de cijfercombinatie die hieruit voortkwam, kon men 

dan het antwoord van het orakel vinden tussen de verzen op de zuil. Net als bij de Sortes 

Astrampsychi, stond elk van deze antwoorden in verband met een zekere godheid, wiens naam voor 

het vers geschreven stond. Sarah Iles Johnston voegt hieraan toe dat ook in dit geval de antwoorden 

wellicht niet altijd aansloten bij de specifieke situatie waarin de vraagsteller zich bevond, maar 

aangezien dit orakel op het marktplein van de stad geplaatst was, liepen er waarschijnlijk wel 

mensen rond die deze orakeluitspraken tegen betaling wilden interpreteren. De gelijkenissen met de 

Sortes Homericae zijn niet ver te zoeken: orakelverzen als antwoorden, dobbelen om een 

voorspelling te krijgen en een cijfercombinatie om het juiste antwoord te vinden. Bovendien wordt 

de link gelegd tussen dit tweede-eeuwse orakel en de latere bibliomantie. Het zou dan ook niet 

vreemd zijn dat Hermes in zekere zin een beschermgod van de Sortes Homericae was, of daar in 

ieder geval toch een zekere macht over had. Johnston nuanceert in ieder geval ook de betrokkenheid 

van Hermes bij het orakel in Anatolië: voor het overige had deze god geen al te zware functie wat 

voorspellingen betreft, en het feit dat het orakel op het marktplein stond, doet vermoeden dat 

Hermes als ‘orakelgod’ hier voornamelijk werd uitgekozen omdat hij de beschermgod van de 

marktkramers was, eerder dan die van de dobbelorakels.142 Bovendien is er epigrafisch bewijs dat 

doet vermoeden dat het niet Hermes was die de antwoorden sprak, maar dat het Apollo’s stem was 

die men hoorde. In dit geval zou Apollo de beschermgod van dergelijke orakels geweest zijn, en 

fungeerde Hermes slechts als ‘tussengod’ voor deze vorm van waarzeggerij.143 

Fritz Graf spreekt over een ander blok dat op een gelijkaardige manier als orakel gebruikt kon 

worden, uit Marmareis in het oosten van Lycië (TAM II, 3.1222). Afgaande op de eerste leesbare 

verzen van de wijding op deze zuil (waarvan het eerste vers is weggevallen)144, werd ook dit orakel 

aan Hermes gewijd, stond er een beeld van Hermes op of werd het misschien zelfs wel ‘Hermes’ 

genoemd. Ook dit beeld bevond zich op het marktplein, waar men de beschermgod van de 

handelaars zou verwachten. Toch meent ook Graf dat Hermes een ongewone keuze was als godheid 

                                                           
141 Naether, Die Sortes Astrampsychi, 330. 
142 Johnston, S. I., Ancient Greek Divination, 99-100. 
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144 [ - ] 
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voor een orakel, en dan al helemaal niet van eerder ‘minderwaardige’ vormen van waarzeggerij als 

de astragalomantie. Zijn hypothese, die in overeenstemming is met die van onder andere Bouché-

Leclerq en waarin ik me ook wel kan vinden, is dat Hermes’ functie hier niet die van het geven van 

goddelijke kracht is, maar eerder die van kansen en loten.145 

Ook voor de Sortes Homericae lijkt dit op te gaan: het gebruik van dobbelstenen en de combinatie 

van het aantal gedobbelde ogen komt alvast overeen met de Hermesbeelden.146 Ook het enige vers 

dat Hermes in het orakelboek uitspreekt, zou met deze theorie in verband gebracht kunnen worden: 

er is een kans dat Priamus wordt aangevallen, maar misschien gebeurt dit ook niet. Er is in dat geval 

slechts een kleine kans dat hij zich zal kunnen verdedigen, maar die kans wordt groter als hij de hulp 

van de vreemdeling accepteert en zich laat begeleiden. Op dezelfde manier kan de vraagsteller 

ervoor kiezen om zich door Hermes doorheen zijn raadpleging van de Sortes Homericae te laten 

leiden: er is een even grote kans op een positief als op een negatief antwoord, maar door Hermes te 

aanroepen wordt de kans op een positieve toekomst wellicht groter. 

 

Bij Athena was te lezen dat zij in het inleidende vers van de Sortes Homericae gevraagd wordt naar 

waarheid te spreken, maar dit in de oorspronkelijke context niet doet. Ook Hermes gaf in de 

homerische hymne die over hem geschreven is, een dergelijk antwoord (Hymn. Hom. Herm. IV, 368-

369), terwijl hij zich er goed van bewust was dat hij loog.147 Als pasgeborene stal hij namelijk de 

runderen van Apollo, en toen deze hem hiermee confronteerde, loog hij in het bijzijn van Zeus dat hij 

hier niets mee te maken had.  

Enige verwantschap tussen Apollo en Hermes wordt ook duidelijk uit deze hymne: de ruzie tussen 

deze twee goden werd bijgelegd toen Hermes op de lier – die hij zelf had uitgevonden – begon te 

spelen en een lied zong dat volgens Apollo wel vijftig runderen waard was, waarna de twee hun 

vaardigheden uitwisselden. Hermes schonk Apollo de lier, en Apollo gaf Hermes een deel van zijn 

waarzeggerskunst: naast de waarzeggerij door voortekenen die door dieren gegeven werden, kreeg 

hij ook de Thriae als leermeesteressen. Deze wezens – die in de hymne worden voorgesteld als 

vrouwen, maar meestal met bijen geassocieerd worden – beoefenden waarzeggerij op basis van het 

werpen van kiezelsteentjes (θριαί). Als deze Thriae geïnspireerd zijn door het eten van honing, zo 

beschrijft Apollo, zullen ze de waarheid spreken, als dit niet het geval is, vertellen ze leugens (Hom. 

Hymn. Herm. IV, 550-570).148 Deze verwantschap tussen beide goden – en het feit dat Apollo 

                                                           
145 Graf, F., ‘Rolling the Dice for an Answer’, 73-74. 
146 Al was het gebruik hier iets anders: de volgorde van het gedobbelde aantal ogen leek van weinig belang te 
zijn, als men 4-6-6-4-6 wierp, was het antwoord datgene dat stond onder ‘twee vieren en drie zessen’. 
147 ζεῦ πάτερ, ἦ τοι ἐγώ σοι ἀληθείην καταλέξω:  
νημερτής τε γάρ εἰμι καὶ οὐκ οἶδα ψεύδεσθαι. 
148 Evelyn-White, H.G., Hesiod, the Homeric Hymns and Homerica with an English Translation, (1914), 362-405. 
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weliswaar enkele domeinen van de waarzeggerij aan Hermes schonk maar toch het grootste deel van 

de heerschappij over de magie behield – stemt dan weer overeen met de theorie van Graf dat 

Hermes slechts de mediator was van ‘zijn’ orakels op markten, terwijl Apollo de eigenlijke stem 

achter deze voorspellingen was.149 

Het is onder andere door deze hymne dat Hermes bekendstaat als een onbetrouwbare god, maar in 

het geval van een orakelboek kan dit alleen maar als passend beschouwd worden: ook van een 

orakelantwoord kan op geen enkele manier bewezen worden dat het een leugen is, aangezien het zo 

polyinterpretabel is dat er altijd wel een verklaring voor een bepaalde afloop gevonden zal worden. 

 

iv. Conclusie 
Het lijkt wel alsof de waarzeggerij – en alle afgeleiden hiervan – een soort doorschuifsysteem onder 

de goden kent. Even recapituleren: Apollo is de eigenlijke god van de waarzeggerij. Athena vond 

volgens Zenobius de cleromantie uit, maar moest deze van Zeus aan Apollo geven. Daarnaast schonk 

Apollo de waarzeggerij op basis van dieren en lotorakels aan Hermes. Het moge duidelijk zijn dat de 

Sortes Homericae aan één bepaalde godheid linken, even lastig is als ze in één bepaald hokje van de 

waarzeggerij te duwen. Bibliomantie op zich had niets te maken met goden, maar met de boeken 

waaraan een goddelijke kracht werd toegeschreven – de auteur in kwestie werd dan meestal ook als 

een god beschouwd. Athena had banden met de astragalomantie: niet alleen zou ze deze hebben 

uitgevonden, maar daarnaast blijkt ze ook nog eens de godin geweest te zijn tot wie men zich – door 

middel van dobbelstenen – richtte aan de vooravond van een belangrijke oorlog. Daarnaast heeft 

Apollo van Zeus de macht over de astragalomantie gekregen, dus ook hij is hiermee verbonden. Rest 

ons tenslotte nog Hermes, die – net als Apollo – als leerling van de Thriae ook het nodige kent van 

dobbelorakels. Zijn leugens en onbetrouwbare antwoorden passen perfect in de praktijk van de ‘doe-

het-zelforakels’ die de Sortes Homericae eigenlijk waren: voor ieder vaag antwoord is er wel een 

verklaring te vinden, dus het orakel zal uiteindelijk nooit gelogen hebben. 

Ik blijf dus bij het standpunt dat ik eerder maakte: het was initieel al niet mijn bedoeling om ‘de’ 

beschermgod van de Sortes Homericae te vinden, maar na een breder onderzoek naar deze drie 

goden en hun band met de waarzeggerij in het algemeen ben ik er nog meer van overtuigd dat dit 

een onmogelijke – en wellicht ook een overbodige – opdracht is. Misschien moeten we er maar 

gewoon van uitgaan dat het interpreteren van een godheid als beschermgod van de Sortes op 

dezelfde manier moet gebeuren als het interpreteren van de verzen: men kiest de mogelijkheid – en 

in dit geval dus de godheid – die bij de situatie het beste uitkomt. Dit kan overigens ook beschouwd 

worden als een lossere variant van de Sortes Astrampsychi: net zoals de Sortes Homericae ook al 
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geen lijst met vragen meer bevatten zoals bij Astrampsychus wel het geval was, is hier ook geen 

voorafgaande lijst met begeleidende of beschermende goden meer te vinden. Aangezien het bij de 

Sortes Homericae de bedoeling was dat men de vraag zelf bedacht en indachtig stelde aan het 

orakel, klinkt het niet onlogisch dat men ook geen lijst met goden meer te zien kreeg, maar zelf 

moest bedenken welke god instond voor een bepaald antwoord. 

 

 

c) Thema’s binnen de Sortes Homericae 
 

Over mogelijke terugkerende thema’s binnen de Sortes Homericae is nog maar weinig geschreven, 

wellicht omdat het zeer moeilijk is om hier een rode draad in te trekken. Het lijkt intussen wel 

duidelijk dat er van de Sortes Homericae meerdere versies bestaan hebben, getuige hiervan de 

vergelijking tussen de eerste verzen van PGM VII en die van P. Oxy. 3831. Maar aangezien we enkel 

deze bronnen hebben, kan het interessant zijn om uit te zoeken waarom de personen die de ons 

overgeleverde papyri hebben opgesteld, uit de twee lijvige werken van Homerus uitgerekend deze 

verzen hebben gekozen. Hierboven heb ik al enkele terugkerende thema’s aangehaald met 

betrekking tot bepaalde personages, zoals de thuiskomst van Odysseus of het nakende doodslot van 

Achilles, deze hebben uiteraard geen betrekking op het orakelboek zelf maar slechts op de verhalen 

van Homerus. Daarom ben ik hiernaast ook op zoek gegaan naar eerder algemene rode draden 

binnen de Sortes Homericae zelf. Twee punten vielen me hierbij meteen op: ten eerste lijken de 

Sortes Homericae graag over zichzelf te spreken, aangezien er talrijke antwoorden te vinden zijn over 

het lot (dat men niet kan ontlopen). Ten tweede blijft het natuurlijk een orakel, en die staan gekend 

om hun vage, algemene antwoorden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onder de verzen in de 

Sortes Homericae enkele veralgemenende, bijna gnomische antwoorden te vinden zijn. Zowel de 

verzen die binnen de oorspronkelijk context al een zekere toekomstvoorspelling geven als de 

gnomische verzen werden eerder door Zographou al opgemerkt.150 

Ook met de visie van Karanika ben ik het eens, die stelt dat de Sortes Homericae vanuit het 

perspectief van performance gelezen moeten worden, en de verzen als een soort dialoog werden 

geuit in een nieuwe context van waarzeggerij.151 Hierop verder bouwend vermoed ik dat er soms 

meerdere malen gedobbeld moest worden eer de vraagsteller een volledig antwoord kreeg. 

Sommige verzen kondigen immers alleen maar aan dat ze iets zullen zeggen, maar voordat het echte 

antwoord gegeven kan worden is het vers alweer voorbij. Dit heeft uiteraard te maken met de 

opstelling van het orakel – slechts één homerisch vers per antwoord – maar het doet toch vragen 
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rijzen bij wat het orakel dan aan de vraagsteller wilde voorspellen. Nadat ik de eerdere twee 

categorieën heb verduidelijkt, zal ik op deze onvolledige antwoorden terugkomen. 

 

i. Het lot 
In het geval van sommige verzen lijken de Sortes Homericae als het ware op metaniveau te 

functioneren: het vers waarmee ze duidelijkheid scheppen over de lotsbeschikkingen van de 

vraagsteller, heeft in deze gevallen immers betrekking op het lot zelf. Een groot deel van de verzen 

die ook in de oorspronkelijke context al een toekomstvoorspelling gaven, zijn hierboven reeds 

besproken: de verzen waarin werd gealludeerd op Achilles’ dood en Odysseus’ thuiskomst. Deze 

verzen maakten echter deel uit van de verhalen rond deze personages zelf, daarnaast waren er ook 

nog de verzen die los van een bekend verhaal een vooruitblik gaven op het lot van zowel personage 

als vraagsteller. 

Jammer genoeg voor de vraagsteller hield dit lot in de oorspronkelijke context vaak een noodlot in en 

was het vers waarin dit voorkwam dus dikwijls negatief bedoeld, zoals in vers εβε, dat later in de 

Sortes een tweede maal voorkwam (εςδ). 

 

μὴ δ᾽ οὕτως ἀγόρευε· πάρος δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἄλλως 

Kom kom, niet zo somber; het zal niet anders verlopen (Il. V, 218) 

 

De spreker in dit geval is Aeneas, die zijn strijdmakker Pandarus moed probeert in te spreken. 

Pandarus heeft namelijk al meermaals geprobeerd Menelaus en Diomedes om te brengen, maar dit 

is hem nog niet gelukt aangezien zij door Athena worden beschermd. Wat Aeneas hier probeert te 

zeggen, is dat het nu eenmaal het lot van de twee Grieken is goddelijke bescherming te krijgen, en 

dat van Pandarus om hen niet te kunnen treffen. Voor een latere raadpleger van de Sortes 

Homericae kon deze link met de Ilias eigenlijk geen slechter nieuws zijn: het was niet zijn lot om te 

slagen in wat hij van plan was, dus hij kon het maar beter opgeven. Los van de oorspronkelijke 

context is het echter onduidelijk wat er met deze uitspraak bedoeld werd, behalve dan dat de 

vraagsteller niet anders kon dan berusten in zijn lot, hoe positief of negatief dit ook mocht zijn. 

Het is opmerkelijk hoe dit vers zelfs tweemaal in de Sortes Homericae voorkomt, hoewel het in de 

Ilias zelf slechts eenmaal werd uitgesproken en dus geen formulair vers was. Er was dus een iets 

grotere kans dat een raadpleger dit vers bij elkaar dobbelde, en dus letterlijk een antwoord over zijn 

lot zou krijgen. 
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Hierboven schreef ik al dat de verzen over het lot meestal geen al te positieve betekenis hadden. 

Meer nog, vaak gingen deze niet over het nood-, maar eerder over het doodslot, zoals wanneer 

Achilles na de dood van Patroclus toch besloot ten strijde te trekken (ςβς). 

 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα, 

Zelfs de geweldige Herakles kon zijn doodslot niet ontgaan (Il. XVIII, 117) 

 

Dit is zelfs een vers op dubbel metaniveau, want niet alleen is dit een voorspelling over een 

lotsbeschikking, het gaat ook nog eens over het doodslot van zowel Patroclus, Herakles als Achilles 

zelf. De kans is klein dat als een vraagsteller dit antwoord kreeg, hij er een positieve voorspelling aan 

zou kunnen linken: als Herakles, noch Achilles, noch Patroclus aan zijn lot kon ontsnappen, was dit 

wellicht ook onbegonnen werk voor een gewone sterveling. 

Een andere noodlottige uitroep van Achilles brengt eenzelfde negatieve connotatie met zich mee 

(γδγ): 

 

ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι 

want beschoren is het dat wij beiden gelijkelijk de grond [hier met bloed] kleuren (Il. XVIII, 329) 

 

Ook hier weer een noodlot dat niet te ontlopen viel: zowel van Achilles als van Patroclus was het lot 

dat ze zouden sterven, Patroclus is hier niet aan kunnen ontsnappen en ook voor Achilles zal het niet 

al te lang meer duren voordat hij sterft. Dat hier ook nog eens ἄμφω staat – wat in de 

oorspronkelijke context uiteraard op de twee Grieken wees – maakte de waarschuwing mogelijk des 

te groter: het ging niet alleen om de vraagsteller, maar ook van iemand anders (bij uitbreiding: van 

iedereen) was het lot te zullen sterven.  

 

Niet het lot, maar wel een godheid die hier dezelfde rol speelt, komt zoals eerder gezegd ook 

meermaals voor in de Sortes Homericae: Zeus, die als oppergod alles beslist over wat mensen zal 

overkomen in hun leven. Als hij iedereen tijdens zijn leven de nodige portie ellende wil geven (δεβ) of 

wil bepalen wie er op welk moment het moedigst is (δες), dan mocht de vraagsteller er ook van 

uitgaan dat dit zou gebeuren. Alweer niet de meest positieve gedachten die hier door het orakel 

werden gegeven. 

In de context van vers γβδ kan men bovendien de ‘lotsbeschikking’ wel zeer letterlijk nemen, 

aangezien Zeus net twee loten op de weegschaal heeft gelegd: dat van Achilles en dat van Hector. 

Dat van Hector zakte het diepste door, dus zijn lot is bepaald: hij zal naar de onderwereld gaan. Het is 

Athena die Achilles het ‘goede’ nieuws mag gaan vertellen: 
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οὔ οἱ νῦν ἔτι γ᾽ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι 

Geenszins is het nu nog mogelijk dat hij ons ontsnapt (Il. XXII, 219) 

 

Niet alleen dat Hector ‘ons’ (dus Achilles en de goden) nog ontsnapt is onmogelijk, maar hij zal ook 

zijn doodslot niet meer kunnen ontvluchten. Voor een latere vraagsteller hing het van zijn eigen 

interpretatie af wie hij was in dit vers, of hij de actieve rol speelde (en dus degene was aan wie iets of 

iemand niet meer kon ontsnappen) of juist de passieve (en zelf niet meer aan zijn lot zou kunnen 

ontkomen). 

 

Een ogenschijnlijke uitzondering tussen alle verzen die enkel het negatieve lot en de daarbij horende 

dood voorspelden, was vers γδς: 

 

οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι. 

Mij zul je toch echt niet doden: dat is mijn lot niet. (Il. XXII, 13) 

 

Ogenschijnlijk positief, tot men de oorspronkelijke context erbij neemt en ziet dat dit vers 

uitgesproken wordt door Apollo. Natuurlijk is het voor een god niet zijn lot om gedood te worden, 

want goden zijn onsterfelijk. De Sortes Homericae lijken hier zowaar de kwetsbaarheid van de 

stervelingen te bespotten: het is niet het lot van een godheid om te sterven… maar dat van een mens 

wel. Omdat orakelantwoorden echter polyinterpretabel zijn, kan dit vers wel positief opgevat 

worden: het kan namelijk ook beschouwd worden als een aanmoediging naar de vraagsteller toe. Het 

is immers niet gezegd dat deze ook daadwerkelijk naar de oorspronkelijke Ilias-context moest kijken 

om zijn toekomst te kunnen voorspellen. 

 

Het meest frappant is het allerlaatste vers van de Sortes Homericae (ςςς), dat werd uitgesproken 

door Diomedes die, samen met Odysseus, Dolon gevangen genomen had en hem onder dwang 

belangrijke informatie over de Trojanen liet vertellen. Dolon had op alles naar waarheid geantwoord 

en hoopte dan ook dat hij vrijgelaten zou worden, maar Diomedes was dit duidelijk niet van plan: 

 

μὴ δή μοι φύξίν γε Δόλων ἐμβάλλεο θυμῷ· 

Nee, Doloon, reken me niet op een ontsnapping (Il. X, 447) 

 

Dat uitgerekend dit vers het einde van de Sortes Homericae vormt, is wel heel opmerkelijk. Net zoals 

Dolon niet kan ontsnappen aan de dood, zo kon een vraagsteller niet ontsnappen aan zijn lot. Dit 

vers draagt een zekere dreiging met zich mee, wat in scherp contrast staat met vers ααα waarin 
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Hermes zich als beschermer opwerpt voor Priamus die zich niet zal kunnen verdedigen tegen een 

aanval. In dit opzicht corresponderen het eerste en het laatste vers van de Sortes Homericae aan 

elkaar: een vraagsteller zou zomaar ineens aangevallen kunnen worden door een bepaalde speling 

van het lot. Hij zal zich hiertegen niet kunnen verweren, maar door goddelijke hulp kan hij wel 

proberen er het beste van te maken. Hij hoeft echter niet te verwachten dat deze hulp hem van alle 

problemen zal verlossen, want uiteindelijk zal hij zijn lotsbeschikking toch niet kunnen ontlopen. 

Opvallend is ook dat een god – Hermes – aan het begin van het orakel bescherming belooft, terwijl er 

in het laatste vers geen sprake meer is van goddelijke bijstand en een gewone sterveling – Dolon – 

zelf tot de conclusie moet komen dat wat het lot beslist onoverkomelijk is. 

 

ii. Gnomische uitspraken 
Orakels stonden en staan bekend om hun vage antwoorden, en aangezien er in het geval van de 

Sortes Homericae geen vooraf opgestelde lijst met vragen bestond maar wel een zeer nauwkeurige 

lijst met antwoorden (Homerus’ verzen waren nu eenmaal overal bekend dus kon hieraan weinig 

veranderd worden), is het niet vreemd dat hier ook een groot aantal veralgemenende, gnomische 

verzen onder vallen. 

De verzen αςς en αγβ zijn hier mooie voorbeelden van. Ze werden beide in dezelfde context 

uitgesproken: een verhitte vergadering onder de Grieken, tijdens dewelke er gediscussieerd werd 

over de vraag of ze zich al dan niet zich gewonnen moesten geven en naar Griekenland moesten 

terugkeren. Agamemnon stelde voor dit te doen, maar niet alle Grieken – en met name de nogal 

boerse Thersites – waren het hiermee eens. 

 

οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω 

Veelkoppig gezag is een onding: één kan maar leiding geven (Il. II, 204) 

ἴσχεο, μηδ᾽ ἔθελ᾽ οἶος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν· 

probeer het niet op te nemen tegen vorsten (Il. II, 247) 

 

Het eerste van deze twee verzen klinkt nog relatief algemeen: er kan maar één iemand aan het hoofd 

staan. Odysseus bedoelt wellicht dat de Grieken hier naar hun aanvoerder Agamemnon moeten 

luisteren, of anders een andere leider moeten aanduiden die ze zullen gehoorzamen. Zonder 

oorspronkelijke context is echter niet gezegd of de vraagsteller deze leider was, dan wel iemand 

anders naar wie hij zou moeten luisteren (al dan niet zijn eigen lot). Het tweede vers is iets 

duidelijker, en ook in de oorspronkelijke context is het gericht tot die ene persoon Thersites. Net 

zoals deze niet moet proberen in te gaan tegen wat Agamemnon voorstelt, zou ook de vraagsteller 

hebben moeten toegeven aan wat een ander (al dan niet zijn eigen lot) voor hem beslist had. 
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Onder dezelfde noemer – maar dan met een eerder positieve connotatie – valt vers ςγς: 

 

ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτε· πλεόνων δέ τι ἔργον ἄμεινον. 

werk nou toch mee: inspanning van meerderen levert meer op. (Il. XXII, 412) 

 

Deze noodkreet komt van Aiax, die in de strijd al meerdere Trojanen gedood heeft maar toch de hete 

adem van de vijand in zijn nek begint te voelen. Hij roept de andere Lyciërs om hem te komen 

helpen, opdat ze samen nog veel meer vijandige strijders zouden kunnen doden. Voor een 

vraagsteller had dit eventueel kunnen betekenen dat hij naast het orakel ook hulp van zijn naasten 

moest zoeken om tot een oplossing van zijn probleem of een uitwerking van zijn plan te kunnen 

komen. Of zoals wij het in het Nederlands nog steeds zouden zeggen: ‘vele handen maken licht 

werk’. 

Een gelijkaardige boodschap lijkt voor te komen in vers αβε: 

 

οὐκ οἶδ᾽· οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω. 

nog niemand is immers uit zichzelf achter zijn afkomst gekomen. (Od. I, 216) 

 

Athena is in de gedaante van Mentes naar Ithaka gereisd en vraagt Telemachus of hij werkelijk de 

zoon is van Odysseus. De jongeman antwoordt hier wat omslachtig op: dat is tenminste wat zijn 

moeder hem altijd verteld heeft, maar aangezien zijn vader al twintig jaar niet meer thuis is geweest, 

heeft hij hier geen enkel bewijs van. Niemand kent uit zichzelf zijn eigen afkomst, die leert men met 

behulp van wat andere mensen vertellen. Zoals Telemachus zijn eigen afkomst leert kennen met de 

hulp van zijn moeder, zo probeerde het orakel de vraagsteller misschien wel duidelijk te maken dat 

ook hij hulp nodig had van zijn naasten om tot een oplossing te komen. 

Een boodschap die, net als ςγς, op zo’n manier gnomisch kan worden opgevat dat wij vandaag de dag 

nog een gelijkaardig spreekwoord gebruiken, zit in de twee opeenvolgende verzen γαγ en γεγ: 

 

οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ᾽ ἀνὰ νύκτα. 

βέλτερον ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ. 

Want het is geen schande de ellende uit de weg te gaan, zelfs niet bij nacht. 

Beter dat men zijn dood door te vluchten ontkomt dan gegrepen te worden! (Il. XIV, 80-81) 

 

De Grieken hebben enkele nederlagen geleden en hun mannen zijn fel verzwakt, dus bedenkt 

Agamemnon een plan om hen wat tijd te geven zodat ze weer op hun krachten kunnen komen: ze 

zullen de schepen die het dichtst bij de branding liggen in het water slepen zodat de Trojanen daar 
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niet meer bij kunnen komen, en wanneer deze dan de strijd staken, kunnen ze ook de verder gelegen 

schepen in veiligheid brengen. Voor Agamemnon is het in ieder geval geen schande om hun mannen 

uit dit bloedbad te redden en er zo voor te zorgen dat er niet nog meer slachtoffers vallen. Beter 

voorkomen dan genezen, zo lijkt vers γεγ wel te zeggen. Dit was wellicht ook de raad die de Sortes 

Homericae aan de vraagsteller wilden meegeven. 

 

Ook op het vlak van sociale omgang gaven de Sortes Homericae de nodige tips aan de vraagsteller, 

zoals bijvoorbeeld Aeneas tot Achilles spreekt in vers γες: 

 

ὁπποῖόν κ᾽ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ᾽ ἐπακούσαις. 

en zo je spreekt, krijg je antwoord. (Il. XX, 250) 

 

De eerste Trojaan met wie Achilles in een gevecht verwikkeld raakt wanneer hij zich opnieuw in de 

strijd stort, is Aeneas. In plaats van te vechten, houdt deze eerst nog een hele monoloog over zijn 

eigen voorgeslacht en over hoe Zeus bepaalt hoeveel moed ieder persoon krijgt. Ironisch genoeg 

besluit hij zijn lange uitleg door te zeggen dat ze niet de hele tijd moeten staan praten, maar dat het 

nu eenmaal zo gaat met de menselijke tong: je begint iets te zeggen, en voor je het weet ben je in 

een heel gesprek verwikkeld. Ze kunnen elkaar verwijten blijven maken – daarin zijn ze namelijk 

beiden erg sterk – maar uiteindelijk zullen ze hun strijd fysiek moeten uitvechten. De algemene 

betekenis van dit vers – zowel in de oorspronkelijke context als door het orakelboek geantwoord – 

lijkt iets te zijn in de trant van ‘spreek tegen iemand zoals je zelf wil dat er tegen jou gesproken 

wordt’, of nog algemener: behandel iemand zoals je zelf behandeld wil worden. 

 

Ten slotte ook nog een vermaning aan het einde van de Odyssee, wanneer Eurycleia naar Odysseus’ 

mening net iets te enthousiast reageert op het feit dat alle vrijers uitgemoord zijn (εαβ): 

 

οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι. 

het is niet gepast om tussen gesneuvelden te roemen. (Od. XXII, 412) 

 

Wanneer Eurycleia de lichamen van de gesneuvelde vrijers ziet, wil ze wel juichen van blijdschap 

omdat Odysseus eindelijk is teruggekeerd om hen te overwinnen. Haar meester toomt haar echter 

wat in, omdat het niet gepast is om openlijk zo enthousiast te zijn om een overwonnen vijand. Het is 

als iemand slaan die al op de grond ligt: ze zijn al overwonnen, maar daarom moet je er niet nog eens 

extra de nadruk op gaan leggen. Ook dit is een levensles waarvan mensen vandaag de dag nog iets 

zouden kunnen leren… 
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iii. Dialoog 
 

Karanika geeft in haar artikel ‘Homer the Prophet. Homeric Verses and Divination in the 

Homeromanteion’ een mooie beschrijving van hoe men het gebruik van de Sortes Homericae moet 

zien: de verzen zelf hebben nog weinig met elkaar te maken, maar waar we op moeten letten is de 

coherentie tussen de tekst, degene die hem weergeeft en degene die hem ontvangt. Het is niet de 

bedoeling dat we de 216 verzen van de Sortes Homericae lezen als een doorlopende tekst van begin 

tot einde, maar wel als aparte verzen die geplaatst worden tegenover externe orale verhalen. Elk van 

deze verzen is uit zijn oorspronkelijke context gehaald, en in een nieuwe omgeving van performance 

en betekenis geplaatst. Zo zijn de Sortes Homericae dus vanuit twee standpunten te lezen: vanuit dat 

van de performance, zodat ieder vers als een aparte tekst met open einde kan gezien worden. Of 

vanuit het perspectief van de literatuur, zodat het orakelboek kan gelden als een soort handleiding. 

Ze voegt hier ook nog aan toe dat de Sortes Homericae een product van oraliteit kunnen zijn, als we 

er tenminste vanuit gaan dat de verzen gebruikt werden als een soort dialoog, en op die manier in 

zekere zin een opvoeding gaven.152 Wat die opvoeding dan zou kunnen geweest zijn, lijkt wel 

duidelijk aan de hand van het vorige hoofdstuk over de gnomische uitspraken. 

Het is op deze visie van Karanika dat ik graag zou willen voortbouwen. Bij het lezen van de Sortes 

Homericae valt het op dat een deel van de antwoorden rechtstreeks tot de ontvanger – in dit geval 

dus de vraagsteller – wordt gericht. Het zijn vaak uitroepen van verbazing, verwijten of daarentegen 

juist geruststellingen, maar als lezer krijgt men al snel het gevoel persoonlijk door het orakelboek te 

worden aangesproken. 

Waar ik het niet helemaal mee eens ben in Karanika’s theorie, is dat de verzen in een compleet 

nieuwe context moeten geplaatst worden om ze te begrijpen. Wanneer we namelijk kijken naar de 

oorspronkelijke context van deze verzen, zijn er toch bepaalde nuanceverschillen die van belang 

zouden kunnen zijn bij de interpretatie als orakelantwoorden. Ik zal dit in wat volgt proberen aan te 

tonen met enkele paren van verzen, die los van de context exact dezelfde boodschap lijken te geven, 

maar vanuit de homerische werken toch met een heel andere bedoeling werden uitgesproken. 

 

Een eerste vers dat ik zou willen aanhalen, heeft hier nog niets mee te maken. Het is gewoon 

bedoeld om de vergelijking van de Sortes Homericae met een dialoog aan te geven: bij het lezen van 

vers αας krijgt men het gevoel dat het orakelboek een persoon is, die heeft geluisterd naar de 

vraagsteller en ook fysiek een antwoord geeft. 

 

 

                                                           
152 Karanika, ‘Homer the Prophet’, 267. 
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εἰ δ᾿ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς· 

nu, ik zal je toeknikken, opdat je me vertrouwt (Il. I, 524) 

 

Vers αας leek de vraagsteller te willen geruststellen dat het wel in orde zou komen met zijn 

toekomst, net zoals Zeus goede hoop geeft aan Thetis: deze is hem komen vragen Agamemnon te 

straffen voor wat hij haar zoon Achilles had aangedaan, zodat deze opnieuw mee zou gaan strijden. 

Zeus belooft dit inderdaad te zullen doen. Als we de Sortes Homericae als een doorlopende tekst 

zouden lezen, zou dit vers – dat het zesde antwoord in de lijst is – inderdaad een soort aanmoediging 

naar de vraagsteller toe kunnen geweest zijn. Net zoals het eerste vers beloofde bescherming te 

bieden, probeerde ook dit antwoord ervoor te zorgen dat de vraagsteller vertrouwen had in de 

Sortes Homericae. Een orakelboek kan uiteraard niet letterlijk de persoon toeknikken, maar door het 

werkwoord κατανεύσομαι creëert dit antwoord het gevoel van een fysieke dialoog, die de 

vraagsteller niet met het boek maar met een persoon (misschien wel de god zelf?) zou voeren. 

Een gelijkaardig antwoord waarbij de vraagsteller als het ware wordt ‘toegeknikt’ vinden we in vers 

γβγ: 

 

ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι 

Ja, mijn kind, dat is werkelijk mooi: (Il. XVIII, 128) 

 

Over de positieve kracht in dit antwoord bestaat geen twijfel: ook in de oorspronkelijke context 

benadrukt Thetis hoezeer ze het eens is met Achilles’ besluit om Patroclus te wreken. Men kan zich 

bij het lezen van dit vers – met of zonder context – zo de moederlijke gevoelens voorstellen die 

ermee samenhangen, dit ook voornamelijk door de aanspreking τέκνον. De bevestiging ναὶ doet dan 

ook nog eens denken aan een dialoog, waarin duidelijk bevestigd werd dat de Sortes Homericae het 

eens zijn met de vraagsteller. 

 

De Sortes Homericae waren echter niet altijd even vriendelijk tegen de vraagsteller. Meer nog, ze 

durfden hem in verschillende verzen niet alleen verwijten maken, maar ook letterlijk uitschelden of 

kleineren (δςδ, εγς). Hier werd dan ook een aanspreking in de vocatief gebruikt. 

 

δαιμόνι᾽ ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε, 

dwaas, ga stil zitten en luister naar wat anderen hebben te zeggen (Il. II, 200) 

τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ· 

Baasje, houd je koest en geef acht op mijn woorden! (Il. IV, 412) 
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Dit is een eerste voorbeeld van hoe de interpretatie van een antwoord toch verbonden zou kunnen 

worden met de oorspronkelijke context in Homerus’ werken. In vers δςδ is Odysseus aan het woord, 

die het niet eens is met Agamemnons plan om de oorlog op te geven en naar huis terug te keren. Hij 

heeft de scepter – en metaforisch gezien dus ook even de macht – van Agamemnon afgenomen en 

probeert iedereen die aan hem wil gehoorzamen op andere gedachten te brengen. De δαίμων in dit 

geval is iedere Griekse strijder die niet wil luisteren. Op dezelfde manier kunnen we veronderstellen 

dat het orakel het helemaal niet eens was met het plan van de vraagsteller, en probeerde hem dit te 

doen inzien. 

Vers εγς is van een ander soort, dit is in de oorspronkelijke context eerder wat we ‘haantjesgedrag’ 

zouden kunnen noemen: Sthenelos heeft het opgenomen voor zijn strijdmakker Diomedes die werd 

uitgescholden door Agamemnon, maar in plaats van dankbaarheid krijgt hij alleen een hoop 

verwijten in de plaats. Rekening houdend met deze oorspronkelijke context had de vraagsteller hier 

eigenlijk de mening van de Sortes Homericae in twijfel kunnen trekken, aangezien Diomedes’ 

kleinerende opmerking tegenover de hulp van Sthenelos eerder onterecht is. 

 

Daarnaast leken de Sortes Homericae in sommige gevallen ook de gemakzucht van de vraagsteller te 

laken, en hem als het ware te verwijten dat er ook nog wel andere oplossingen voor zijn probleem 

waren dan een orakelboek te raadplegen (βςε, γγα). 

 

δαιμόνι᾽ οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνθεο θυμῷ, 

Wat mankeert jou? Schande dat je hier gemelijk neerzit (Il. VI, 326) 

πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ; 

Waarom vlucht je, afgewend, als een lafaard in het krijgsgewoel? (Il. VIII, 94) 

 

Beide verzen benadrukken de laffe, passieve houding van de ontvanger in de oorspronkelijke 

context: enerzijds Paris die zich samen met Helena terugtrekt terwijl de andere Trojanen strijden 

voor iets wat hij zelf heeft veroorzaakt, anderzijds Odysseus die niet meteen ter hulp schiet wanneer 

Nestor in het nauw gedreven wordt. Het verschil is echter weer hetzelfde als het vorige koppel 

verzen: in βςε wordt Paris terecht verweten dat hij zich zo passief gedraagt in een strijd die hij zelf 

veroorzaakt heeft, terwijl vers γγα opnieuw een onterecht verwijt is van Diomedes. 

Feit is dat de Sortes Homericae hier negatieve antwoorden gaven aan de vraagsteller, en hem als het 

ware verweten zijn probleem niet aan te pakken. Misschien kon hij wel heel simpel zelf iets doen om 

de problemen op te lossen, maar raadpleegde hij liever het orakel dan hier zelf over te moeten 

nadenken.  
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Een gelijkaardige boodschap – maar dan met een positieve connotatie – werd ook gegeven in de 

Sortes Homericae. Beide verzen begonnen met dezelfde imperatief, met de bedoeling om de 

vraagsteller juist moed in te spreken zodat hij ophield met piekeren en zou aanpakken wat voor hem 

lag (ςδβ, εγδ): 

 

θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμιος ἔστω. 

'Vat moed en maak je niet bezorgd om de dood; (Il. X, 383) 

θάρσει· μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 

'Vooruit, over die zaken moet jij je niet druk maken! (Il. XVIII, 463) 

 

Ook hier kan de interpretatie van het antwoord enorm afhangen van de oorspronkelijke context, 

aangezien het eerste vers uiteindelijk een leugen blijkt te zijn. In vers ςδβ doet Odysseus namelijk aan 

de krijgsgevangen Dolon de belofte dat hij zich geen zorgen hoeft de maken om zijn dood, als hij hem 

en Diomedes maar de nodige informatie geeft over het kamp van de Trojanen. Om hem, na het 

verkrijgen van deze gegevens, uiteindelijk toch te vermoorden (zoals vers ςςς aangeeft). Vers εγδ 

daarentegen, is ook in de oorspronkelijke context als een geruststelling bedoeld: het is een uitspraak 

van Hephaestus, die Thetis op haar gemak stelt wanneer ze hem om een nieuwe wapenrusting voor 

Achilles komt vragen. Daarbij beklaagt ze al het leed dat haar zoon heeft moeten doorstaan. 

Hephaestus’ boodschap is de volgende: die wapenrusting is het minste van Thetis’ zorgen, daarmee 

zal hij zich wel bezighouden. Iets wat hij uiteindelijk ook doet, getuige daarvan een lange 

uiteenzetting in de Ilias over alle versieringen die hij op Achilles’ nieuwe uitrusting aanbrengt 

(waarvan vers δββ ook in de Sortes is opgenomen). 

Ook deze twee verzen kunnen dus heel verschillend geïnterpreteerd worden aan de hand van hun 

oorspronkelijke context. Het is dan nog maar de vraag of een gebruiker van de Sortes Homericae hier 

rekening mee hield, want zoals eerder gezegd boog deze wellicht de orakelantwoorden om naar wat 

hem in zijn situatie het beste uitkwam. 

 

Een vers dat nog het meest de indruk geeft van een dialoog – of het resultaat van een dialoog – is 

vers εες. Dit orakelantwoord laat bijna uitschijnen dat het niet alleen de toekomst, maar ook het 

verleden van de vraagsteller kent: 

 

Ἀλλ᾽ ἴθι ταῦτα δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ᾽ εἴ τι κακὸν νῦν [εἴρηται 

Maar kom, laten we het later hebben over wat eventueel is miszegd (Il. IV, 362) 
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Agamemnon heeft net enkele van zijn strijders onterecht verweten dat ze liever lui dan moe zijn, 

waarop Odysseus nogal gepikeerd reageert. De legeraanvoerder verontschuldigt zich voor zijn fout, 

maar herinnert zijn mannen eraan dat er nu eerst gestreden moet worden en dat ze later nog wel op 

deze situatie zullen terugkomen. Een beetje een vreemd antwoord voor een orakel: hoe weet dit wat 

er miszegd is – bedoelt het misschien dat de vraagsteller zijn vraag anders had moeten formuleren, 

of gaat het om een situatie waarin hij mogelijk iets verkeerds gezegd heeft? Dit lijkt me nogal een 

brede context om in één vraag aan een orakel te stellen, en ongeloofwaardig dat de Sortes 

Homericae ook het verleden van de vraagsteller zouden kennen. Hetzelfde probleem hebben we als 

we een blik werpen op de toekomst: het antwoord is wat het is, namelijk die ene versregel uit een 

werk van Homerus die geïnterpreteerd moet worden. Om later te kunnen spreken over iets wat 

eventueel miszegd is, zou de vraagsteller dan minstens een nieuwe vraag moeten stellen, of 

nogmaals moeten dobbelen. Het is deze laatste mogelijkheid die ik in het volgende hoofdstuk nog 

verder wil onderzoeken. 

 

iv. Nog een keer dobbelen? 
Anders dan andere voorbeelden van bibliomantie of anekdotes die we hierover kennen, werden de 

Sortes Homericae begrensd door de lengte van hun antwoorden. Drie dobbelstenen voor één 

antwoord, en één antwoord stond gelijk aan één versregel van Homerus. Dit zorgde voor een extra 

moeilijkheid bij de interpretatie, aangezien het vers vaak onvolledig was of geen verduidelijking gaf 

over de context. Dit laatste is uiteraard eigen aan orakelantwoorden, die met opzet zo vaag mogelijk 

werden gehouden opdat ze bij alle mogelijke vragen zouden passen. Moeilijker werd het echter als 

de antwoorden op zich geen antwoord gaven, maar enkel zeiden dat ze een antwoord zouden gaan 

geven, of zeiden dat de vraagsteller moest gehoorzamen maar al afgelopen waren nog voordat hij 

wist waaraan dan wel. Een goed voorbeeld vinden we al meteen in het eerste vers dat in de 

oorspronkelijke context uit de Ilias komt (ςεε): 

 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται· 

maar ik zeg je het volgende, en dit zal ook gebeuren (Il. I, 212; VIII, 401) 

 

Dat de context bij een vers als dit een belangrijke rol zou kunnen spelen, bewijzen de twee passages 

in de Ilias waarin dit vers wordt uitgesproken: in het eerste geval is Athena aan het woord, ze 

probeert een woedende Achilles op te beuren, en belooft hem dat hij binnenkort driemaal zoveel 

eergeschenken zal bezitten als Agamemnon. Boek VIII van de Ilias herhaalt echter dit vers, wanneer 

Zeus in zijn woede jegens Hera en Athena – die hem hebben misleid om achter zijn rug de Grieken te 

gaan bijstaan – ermee dreigt met zijn bliksem hun wagen neer te halen en zo beide godinnen zware 
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verwondingen toe te brengen. De oorspronkelijke context op zich zou dus al voldoende denkwerk 

opleveren voor de vraagsteller of chresmoloog, als deze tenminste genoeg kennis van de Ilias had om 

zich de dubbele verschijning van dit vers te herinneren. In het andere geval moest de vraagsteller nog 

een keer dobbelen om tot een verduidelijking van deze belofte te komen, wat ook zonder 

oorspronkelijke context nog alle kanten op kon gaan. Een tweede ronde kon hem namelijk zowel een 

voorspelling als δγβ (een overvloed aan eergeschenken), als δαγ (een dreigement van steniging) 

opleveren. En aangezien vers ςεε een belofte was, die bovendien in beide gevallen door een godheid 

werd gedaan, had het mogelijk ook een hogere geloofwaardigheid. 

Eenzelfde vaagheid heeft vers ςεδ, waarin Odysseus van plan is om te gaan spreken over hoe hij de 

vrijers zal uitmoorden. 

 

σφῶϊν δ᾽, ὡς ἔσεταί περ, ἀληθείην καταλέξω. 

Jullie twee dus zal ik de waarheid vertellen, wat mijn plan is. (Od. XXI, 212) 

 

Op zich al een vreemd antwoord van de Sortes, aangezien het moeilijk in te beelden is dat men met 

meerdere personen een orakelboek ging raadplegen – tenzij deze raadpleging, zoals sommigen 

vermoeden, deel uitmaakte van een symposium. Wat echter het plan van de Sortes Homericae was – 

en voor de vraagsteller dus wellicht een hulpmiddel om zijn probleem op te lossen – kon niet meer 

gezegd worden aangezien het vers hier ophield. De mogelijkheid dat we hier naar de oorspronkelijke 

context moeten kijken en metaforen moeten zoeken voor het insluiten, misleiden en uitmoorden van 

de vrijers lijkt me iets te vergezocht, dus wellicht moest de vraagsteller nog een keer dobbelen om te 

weten wat het plan van het orakelboek dan wel was. Hier gold opnieuw: hij kon alle mogelijke 

antwoorden krijgen. 

Dit is niet het enige antwoord waarin plannen werden voorspeld maar door de beperkte omvang van 

het vers niet verder uitgelegd konden worden: ook in vers βεβ, waarin Achilles op het punt staat te 

zeggen dat hij niet van plan is om weer te gaan strijden, moest naar mijn mening een vraagsteller nog 

een keer dobbelen om van de Sortes Homericae een duidelijker antwoord te krijgen. 

 

De meeste van deze verzen maakten deel uit van wat een bepaald personage – en dus bij uitbreiding 

het orakelboek – wilde dat er zou gaan gebeuren. Uitzonderingen zijn echter vers αγα, uitgesproken 

door Achilles tegen de stervende Hector, en vers αεβ waarin Odysseus zijn eigen thuiskomst 

voorspelt: 

 

ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ 

nabij het zij ochtend of avond of midden op de dag (Il. XXI, 111) 
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τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο, 

wanneer de ene maan verdwijnt en de andere aanwast (Od. XIV, 162) 

 

De oorspronkelijke context van αγα is er één van de dood: Hector zal sterven, Patroclus is al dood, en 

ook voor Achilles zal het elk moment kunnen gebeuren. Die van vers αεβ voorspelt daarentegen een 

veel vrolijkere toekomst: Odysseus zal diezelfde dag nog thuiskomen (zoals in het hieraan 

voorafgaande vers αςγ al gezegd werd). Eén vers meer had in elk van beide gevallen een heel andere 

betekenis aan deze antwoorden gegeven, maar dit was nu eenmaal niet hoe de Sortes Homericae in 

elkaar zaten. Een vraagsteller zou zich bij het krijgen van deze antwoorden kunnen afvragen of hij 

niet per ongeluk de hemerologie van het orakelboek aan het lezen was, want meer dan een aantal 

momenten van de dag gaven deze verzen niet aan. De betekenis van de verzen is echter dat er op 

ieder moment met zekerheid iets zou kunnen gebeuren. Wat dit iets dan was, daarvoor moest de 

vraagsteller wellicht nog een keer dobbelen. 

 

Over het opnieuw dobbelen bij een orakel is nog niets geschreven, en er zijn ook weinig duidelijke 

bewijzen dat dit ook effectief gebeurde. In Rabelais’ Gargantua et Pantagruel lezen we wel dat 

Panurge meermaals dobbelt omdat hij en Pantagruel het niet eens raken over de interpretatie van de 

verzen. Na steeds opnieuw de dobbelstenen geworpen te hebben en het boek op verschillende 

plaatsen te hebben geopend, komt hij uiteindelijk tot een vers dat hem vertelt wat hij wil horen. 

De kans is klein, maar niet onbestaande, dat een dergelijke praktijk ook bij de Sortes Homericae 

voorkwam: anders dan de Sortes Astrampsychi, die op zo’n manier opgesteld waren dat het zeer 

moeilijk was het gewenste antwoord zomaar uit te kiezen, kon men in het homerische orakelboek de 

verzen zomaar lezen. De dobbelstenen konden in dat geval zo gemanipuleerd worden, dat ze die 

cijfercombinatie gaven waarmee een bepaald vers als antwoord zou worden gegeven. Ik weiger 

echter te geloven dat de Sortes Homericae op een dergelijke gemakzuchtige manier gebruikt werden, 

maar vermoed wel dat de beknoptheid van de antwoorden een aanzet was tot eventueel opnieuw 

dobbelen. Een antwoord dat alleen maar zegt dat het naar waarheid zal spreken (ςεδ), is immers 

geen antwoord, evenmin als een antwoord dat zegt dat het de hoogste tijd is om […] (γαδ). Men kan 

zich voorstellen dat de vraagsteller niet bevredigd was met een dergelijke orakeluitspraak, en in de 

hoop meer duidelijkheid te krijgen opnieuw de dobbelstenen opnam. Met een beetje pech dobbelde 

hij opnieuw zo’n vers bij elkaar, en moest hij de dobbelstenen blijven werpen totdat hij een 

antwoord kreeg dat op z’n minst geïnterpreteerd kon worden. 

Of er – net zoals Panurge en Pantagruel deden – ook opnieuw werd gedobbeld als het antwoord niet 

was wat men verwachtte, daar is nog minder duidelijkheid over. Dit zou van de Sortes Homericae een 

soort spel maken, vergelijkbaar met het Boek van alle antwoorden dat we vandaag de dag in onze 
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boekhandels vinden. Hier verwijs ik graag naar het artikel van Martín-Hernández, waarin geopperd 

wordt dat de Sortes Homericae deel uitmaakten van de activiteiten op symposia. Zoals eerder 

vermeld, werd de tekst die ons in PGM VII is overgeleverd gevolgd door Παίγνια, tafelgrapjes voor 

tijdens een symposium die met magische praktijken gerelateerd werden. Mogelijk ging het gebruik 

van de Sortes Homericae vooraf aan de παίγνια, als het ietwat ‘serieuzere’ gedeelte van de avond: 

aangezien het orakelboek verzen van Homerus bevatte die mogelijk in hun context geplaatst 

moesten worden, konden de geleerden die een antwoord kregen dit wellicht zonder al teveel 

problemen interpreteren. Dit zou ook kunnen verklaren waarom zowel P. Oxy. LVI 3831 als Suppl. 

Mag. II, 77 het formaat hebben van een papyrus uit een zakboekje, wat de ideale omvang had om 

mee te nemen naar een symposium.153 In deze setting kunnen we ons voorstellen dat de 

vraagstellers dobbelden, het antwoord bediscussieerden en bleven dobbelen totdat ze een antwoord 

vonden waarmee iedereen het eens was. Daarnaast zouden ze, in plaats van opnieuw te dobbelen, 

juist lange gesprekken kunnen voeren over waarom de Sortes Homericae precies dit antwoord 

formuleerden op deze vraag over een bepaalde situatie, precies zoals aan symposia eigen was. 

Hoezeer een dergelijke praktijk overeenkomt met de context waarin de bibliomantie vandaag de dag 

nog gebruikt wordt, zal in hoofdstuk 8 worden uitgelegd. 

  

                                                           
153 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 10-11. 
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7. Attestaties van de Sortes Homericae in de oudheid 
 

Over het gebruik van de Sortes Homericae in de oudheid is niet al te veel bekend. Homerus’ werken 

werden over het algemeen al toegepast in de magie – vooral met geneeskundige doeleinden – en het 

is dan ook soms moeilijk om de grens te trekken tussen het gewoon raadplegen van Homerus om een 

ziekte te bestrijden enerzijds, en de Sortes Homericae gebruiken in de letterlijke zin: gebed, 

dobbelen, vers zoeken. Een tweede probleem dat zich stelt, is dat de attestaties die te vinden zijn 

over Homerus als toekomstvoorspeller geen van allen verzen weergeven die in PGM VII, P. Oxy. 3831 

of Suppl. Mag. II, 77 te vinden zijn. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen: ofwel was dit louter 

dichterlijke vrijheid, en heeft de schrijver dus gewoon een willekeurig vers van Homerus gebruikt 

omdat het zijn personage of het beeld dat hij wou schetsen mooi uitkwam. Ofwel – en dit klinkt 

misschien nog waarschijnlijker – bestonden de Sortes Homericae vroeger wel uit de volledige Ilias en 

Odyssee – of tenminste uit bepaalde boeken daarvan, zoals ook Augustinus een codex van Paulus’ 

Evangelie raadpleegde en niet de volledige Bijbel – en zijn hier later pas de verzen uit gefilterd die we 

nu in de drie overgeleverde papyri nog terugvinden. Hieronder zal ik enkele getuigenissen aanhalen 

die in de oudheid al gegeven werden over het raadplegen van Homerus of de Sortes Homericae, en 

hierbij een korte beschrijving geven van waarom de auteur deze verzen gekozen zou kunnen hebben. 

 

 

a) Plato, Crito 44α-β 
 

De oudste vermelding in een literaire bron van waarzeggerij aan de hand van Homerus vinden we in 

Plato’s Crito. Wanneer Socrates, al veroordeeld tot de dood, in zijn cel het einde van zijn leven zit af 

te wachten, vertelt hij Crito over een droom die hij had. Daarin werd hij benaderd door een mooie 

vrouw, die hem het volgende homerische vers toesprak: 

 

ἤματί κε τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 

zal ik overmorgen al mijn grofkluitige Phtia bereiken. (Il. IX, 363) 

 

Dit vers wordt in de Ilias uitgesproken door Achilles, die door de vete met Agamemnon weigert nog 

te strijden. Hij dreigt ermee bij het gezantschap, dat gekomen was om hem te overtuigen de strijd te 

hervatten, om terug te zullen keren naar Griekenland. De andere Grieken mogen hun oorlog zelf 

uitvechten, hij zal nog een lang en rustig leven leiden in zijn vaderland. Dit staat natuurlijk haaks op 
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het lot dat de goden voor hem hadden voorbestemd, namelijk dat hij na een kort maar eervol leven 

zou sterven.154 

Zoals hierboven al gezegd, is dit vers niet terug te vinden in de drie papyrusbronnen die ons zijn 

overgeleverd. Ook wordt nergens in de Crito de naam of het gebruik van de Sortes Homericae 

vernoemd. Socrates las deze voorspelling dan ook niet in een boek, maar kreeg het vers in een 

droom toegesproken. Hier kom ik dan even terug op wat ik eerder gezegd heb over dichterlijke 

vrijheid: of er ooit een volledige versie van de Sortes Homericae heeft bestaan met alle boeken van 

de Ilias en de Odyssee of niet, de kans is groot dat Plato hier zijn dichterlijke vrijheid even aangreep 

om Socrates gelijk te stellen aan Achilles. Net als deze Griekse held had ook Socrates de mogelijkheid 

om aan zijn dood te ontsnappen en een lang maar roemloos leven te leiden. Bleef hij echter ter 

plekke, dan zou hij snel sterven maar tijdens zijn korte leven wel veel roem verworven hebben. 

Socrates koos, net zoals Achilles in de oorspronkelijke context, voor de tweede optie, en het is 

waarschijnlijk dat Plato met deze context in het achterhoofd Socrates een dergelijke droom heeft 

laten beschrijven. 

 

 

b) Valerius Maximus, Facta en dicta memorabilia I. 5, 7 
 

Een tweede raadpleging van Homerus’ werken in de oudheid vinden we in de Facta et dicta 

memorabilia van Valerius Maximus. Deze haalde meerdere voorbeelden aan van waarzeggerij, onder 

andere hoe Marcus Iunius Brutus de Jongere aan de vooravond van de Slag bij Pharsalus zich een 

vers van Homerus herinnert:155 

 

ἀλλά με μοῖρ᾽ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός 

Nee, mij doodde het verschrikkelijke lot en de zoon van Leto (Il. XVI, 849) 

 

De Slag bij Pharsalus is inderdaad slecht afgelopen voor Pompeius en zijn mannen, maar toch 

vermoed ik dat ook hier de dichterlijke vrijheid van Valerius Maximus een rol kan hebben gespeeld. 

In de Ilias is het Patroclus die deze woorden uitspreekt: hij is in Achilles’ plaats en wapenrusting de 

strijd met de Trojanen aangegaan en brengt het er niet slecht vanaf, totdat Apollo besluit hem te 

dwarsbomen door ervoor te zorgen dat zijn wapenrusting loskomt van zijn lichaam en hij dus geen 

enkele bescherming meer heeft. Dit vers is dan ook een verwijt van de stervende Patroclus aan het 

                                                           
154 Karanika, ‘Homer the Prophet’, 257. 
155 Dove, J.F., The Iliad of Homer (1824) 119. 
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adres van Hector en de god die hem ter hulp kwam: niet de Trojaan, maar Apollo is schuldig aan zijn 

dood. 

De link met de Slag bij Pharsalus is de god Apollo, die voor de dood van zowel Patroclus als van 

Pompeius en de zijnen verantwoordelijk was: ‘Apollo’ was namelijk op de dag van de Slag bij 

Pharsalus het wachtwoord van de troepen van Caesar en Marcus Antonius, waardoor de god zich dus 

indirect ook tegen Brutus had gekeerd.156 

Ondanks het feit dat latere bronnen beweren dat Brutus in dit geval de Sortes Homericae 

raadpleegde,157 werd in het werk van Valerius Maximus nergens deze benaming gebruikt, maar blijkt 

Brutus dit vers van Homerus uit zijn hoofd te kennen en zich dit toevallig te herinneren. Hij wou 

namelijk een Grieks vers uitspreken op zijn verjaardagsfeest, en dit was het eerste wat bij hem 

opkwam. Hoewel het vrij ongeloofwaardig klinkt, lijken Brutus’ gedachten wel het principe van de 

bibliomantie te volgen, ook al was het dan zonder boek: het eerste vers dat men ziet – of in Brutus’ 

geval: dat men zich herinnert – zal de voorspelling zijn. 

 

 

c) Marcus Opelius Macrinus 
 

Over het laatste voorbeeld van literatuur waarin de Sortes Homericae worden aangehaald, is zo goed 

als niks bekend. De enige bron die we hiervan hebben, is een anekdote in Gargantua et Pantagruel 

van François Rabelais. Ook de twee voorbeelden die ik eerder aanhaalde staan hierin vermeld, maar 

in tegenstelling tot deze anekdote hebben we hiervan wel bronnen uit de oudheid. Volgens het 

personage Pantagruel raadpleegde de derde-eeuwse keizer Marcus Opelius Macrinus de Sortes 

Homericae om te weten te komen of hij voor lange tijd keizer van Rome zou blijven. Hij kreeg als 

antwoord maar liefst twee homerische verzen: 

 

ὦ γέρον ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί, 

σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει, 

Grijsaard, werkelijk, de jonge strijders leggen je het vuur aan de schenen, 

terwijl jouw afweerkracht op zijn retour is en de ouderdom jou terneerdrukt, (Il. VIII, 101-102) 

 

Deze woorden worden in de Ilias aan Nestor toegeschreeuwd door Diomedes, die de oude man in 

het strijdgewoel wil aansporen. Hij maakt hem verwijten met de bedoeling samen met een 

aangewakkerde Nestor de Trojanen te kunnen aanvallen. In Nestors geval komt dit positief uit en 

                                                           
156 Shackleton Bailey, Valerius Maximus. Memorable Doings and Sayings (2000) 60-61. 
157 Dove, The Iliad of Homer, 119. 
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gaan de twee Griekse strijders samen de Trojanen te lijf, maar voor Macrinus, die het orakel 

raadpleegde, liep alles minder goed af: de keizer werd na een regeerperiode van amper veertien 

maanden gedood door troepen van Elegabalus, die hem zou opvolgen.158 

Rabelais vertelt de anekdote alsof Macrinus werkelijk de Sortes Homericae geraadpleegd zou hebben 

en ook een negentiende-eeuwse bron verwijst hier kort naar (en voegt er ook nog vers 103 aan 

toe),159 maar uit de oudheid zijn er geen literaire bronnen te vinden die Macrinus en de Sortes 

Homericae met elkaar verbinden. Sterker nog, dezelfde anekdote is te lezen in de Historia Romana 

van Cassius Dio, die vertelt dat Macrinus het orakel van Zeus Belus in de Syrische stad Apamea 

raadpleegde, en daar deze verzen als antwoord kreeg.160 

 

 

d) ‘De Sortes Homericae’ bij andere auteurs 

 

Naast de mogelijke ‘attestaties’ van de Sortes Homericae in de oudheid, valt het op dat bepaalde 

verzen uit het orakelboek ook door andere auteurs uit de Romeinse periode gebruik werden. Zo 

vermeldt Martín-Hernández dat auteurs als Porphyrius, Athenaeus en Pseudo-Plutarchus deze verzen 

in hun werken citeerden, en dat ook enkele werden opgenomen in gnomologische compendia.161 De 

meest opvallende gelijkenis met de Sortes Homericae vertoont het cento van Eudocia Augusta, dat in 

dezelfde periode werd samengesteld. 

 

i. Eudocia Augusta 
Een cento is een literair ‘lappendeken’, een werk dat is samengesteld uit regels van andere, bekende 

literaire werken. Net zoals bij de Sortes Homericae het geval was, kregen deze verzen in een dergelijk 

werk een heel andere, nieuwe context. Aelia Eudocia Augusta, die in de 5de eeuw leefde, stelde een 

cento samen waarin ze aan de hand van Homerus’ verzen bijbelverhalen vertelde, en dit is ook 

meteen de langste in zijn soort die ons is overgeleverd. De gelijkenis van het cento met de Sortes 

Homericae is opmerkelijk: ze komen in maar liefst 39 verzen overeen (20 uit de Ilias en 19 uit de 

Odyssee),162 iets wat misschien niet zo’n groot aantal is voor de 2344 regels waaruit het gedicht van 

                                                           
158 Brill’s New Pauly, ‘Macrinus’. 
159 Smythe, Descriptive Catalogue of a Cabinet of Roman Imperial Large-brass Medals, 203. 
160 Cary, E., Dio Cassius. Roman History (1914) 432-433. 
161 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 9-10. 
162 Il. I, 212 (ςεε); Il. II, 24 (βςdδ; Il. III, 41 (αγδ); Il. IV, 161 (εδε); Il. V, 127 (ςαγ); Il. V, 408 (εβγ); Il. VI, 326 (βςε); 
Il. VIII, 413 (εςα); Il. IX, 133 (εγβ); Il. IX, 310 (βεβ); Il. X, 383 (ςδβ); Il. XI, 654 (δςα); Il. XIV, 110 (ςγγ); Il. XIV, 212 
(δδβ); Il. XV, 52 (δδγ); Il. XVI, 282 (δςε); Il. XVIII, 121 (εεβ); Il. XXII, 79 (βγε); Il. XXII, 495 (εγγ); Od. II, 273 (δγγ); 
Od. III, 216 (βςς); Od. VI, 201 (γββ); Od. VIII, 244 (γγβ); Od. XI, 80 (βδβ); Od. XI, 278 (ςβα); Od. XI, 427 (εας); Od. 
XII, 342 (εεα); Od. XIII, 308 (γεδ); Od. XV, 344 (PGM ααα); Od. XVII, 66 (αδε); Od. XVII, 550 (ςας); Od. XIX, 360 
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Eudocia Augusta bestond, maar toch wel spectaculair is voor de amper 216 verzen van de Sortes 

Homericae. Zeker als we bedenken dat beide homerische epen een totaal van zo’n 27000 verzen 

bevatten, kan het bijna geen toeval zijn dat zo’n groot aantal verzen overeenkwam. Op basis hiervan 

vermoedt Karanika dat er in deze periode wellicht schoolboeken voor grammatica en retoriek in 

omloop waren waarin vaak dezelfde homerische verzen werden aangehaald. In dit geval zouden 

Eudocia Augusta en de persoon die de Sortes Homericae heeft samengesteld, dezelfde bronnen 

hebben gebruikt.163 Mogelijk waren deze bronnen de klassieke auteurs, bij wie ook al homerische 

verzen werden gevonden die in de Sortes Homericae zijn opgenomen. 

 

ii. Homerische verzen bij Porphyrius, Athenaeus en Pseudo-Plutarchus 
De Ὁμήρικα Ζητήματα maakten deel uit van een groter werk van Porphyrius over Homerus, waarvan 

naast deze vragen enkel een boek over de grot van de Nimfen bewaard is gebleven. Porphyrius’ doel 

met dit werk was om Homerus te verdedigen tegen criticasters, en de vragen moesten beschouwd 

worden als een soort opwarming voor een groter onderzoek naar de auteur dat hij ten gepasten tijde 

zou gaan voeren.164 Van het grote aantal homerische verzen die Porphyrius aanhaalt, komen echter 

slechts 10 overeen met de Sortes Homericae: 9 uit de Ilias en slechts één uit de Odyssee.165 Thema’s 

die ook hier al op meerdere plekken – en zoals we zullen zien ook bij andere auteurs – lijken terug te 

komen, zijn de tussenkomst van de goden (αας, αςα) en de betekenis van het lot (εαε, αγγ, γγδ). Ook 

zien we een kleine overeenkomst met het cento van Eudocia Augusta: vers ςαγ werd ook hier 

geciteerd. 

 

Ook bij Atheneaeus van Naucratis vormden citaten uit de werken van Homerus geen uitzondering: 

volgens een studie van S. Douglas Olson citeerde hij in zijn lijvige werk Deipnosophistae een 

indrukwekkende lijst van 227 geschiedschrijvers, 118 komische auteurs, 91 filosofen, 74 grammatici 

en 34 tragische dichters. Homerus, die door Athenaeus ‘goddelijk’ en ‘koning van de dichters’ werd 

genoemd, is één van de 20 geciteerde epische dichters (de onderverdelingen in categorieën 

gebeurde uiteraard op basis van eerder hedendaagse benamingen en bevat hierdoor soms 

overlappingen), en werd maar liefst 445 keer aangehaald in de Deipnosophistae: 220 citaties uit de 

                                                                                                                                                                                     
(γβα); Od. XX, 237 (ςςβ); Od. XX, 316 (αδα); Od. XXI, 207 (εβδ); Od. XXI, 209 (ςαε); Od. XXI, 212 (ςεδ). Karanika, 
‘Homer the Prophet’, 269. 
163 Karanika, ‘Homer the Prophet’, 266-269. 
164 MacPhail, J., Porphyry’s Homeric Questions on the Iliad (2011) 2. 
165 Il. I, 542 (αας); Il. III, 65 (αδς); Il. V, 83 (εαε); Il. V, 127 (ςαγ); Il. V, 740 (εδς); Il. X, 447 (ςςς); Il. XI, 69 (γεε); Il. 
XV, 129 (ςδε); Il. XVIII, 328-329 (γγδ; γδγ); Od. XX, 355 (αςα). MacPhail, J., Porphyry’s Homeric Questions on the 
Iliad, 298-307. 
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Ilias, 225 uit de Odyssee.166 Olson werkt momenteel aan een digitale index van alle auteurs en 

passages die bij Athenaeus vermeld worden. Deze is nog lang niet voltooid, en de verzen die 

voorlopig overeenkomen tussen de Deipnosophistae en de Sortes Homericae zijn dan ook maar 

schaars: Il. XXII, 393 (βαβ), Il. XVI, 250 (γςς), Il. V, 83 (εαε).167 Daarnaast zou ook vers αας (Il. I, 524) in 

de Deipnosophistae zijn opgenomen.168  

 

Een derde werk waarin overeenkomsten zijn gevonden met de Sortes Homericae is de Vita Homeri, 

dat aan Plutarchus wordt toegeschreven maar niet van zijn hand is. Het doel van dit werk was 

aantonen dat Homerus door middel van zijn poëzie niet alleen de bron was van de filosofie in het 

algemeen, maar ook van retoriek en andere menselijke vaardigheden. Pseudo-Plutarchus deed dit, in 

tegenstelling tot Plato die bij monde van Socrates een totale afkeer had van Homerus, zonder de 

homerische verzen te interpreteren of de auteur te willen verdedigen.169 In de Vita Homeri deelde hij 

Homerus’ verzen op volgens zowel stijlfiguren, grammatica als inhoud – een latere index met titels 

werd opgesteld door Keany en Lamberton.170 

Gezien het aantal homerische verzen dat in de Vita Homeri geciteerd wordt, is het bijna onmogelijk 

dat er geen overeenkomsten zouden zijn met de inhoud van de Sortes Homericae. Toch is het aantal 

verzen dat in op beide plekken voorkomt – in het geval van de Vita Homeri soms zelfs slechts 

gedeeltelijk – opvallend karig: slechts 9 verzen blijken overeen te komen, 7 uit de Ilias en 2 uit de 

Odyssee.171 Hierin zijn enkele gelijkenissen te vinden met de hierboven aangehaalde auteurs: net als 

Porphyrius en Athenaeus citeerde ook Pseudo-Plutarchus vers εαε, en ook vers αςα komt met 

overeen met Porphyrius. Met het cento van Eudocia Augusta komt enkel vers βςδ overeen.  

Daarnaast vertoont de context waarin Pseudo-Plutarchus de verzen aanhaalde in bepaalde gevallen 

gelijkenissen met interpretaties die ook in deze thesis gegeven worden. Zo haalt hij bijvoorbeeld Od. 

I, 65 (εαδ) aan, als voorbeeld van hoe goddelijke voorzienigheid hand in hand gaat met het lot (dit 

vers hoort volgens de onderverdeling van Keany en Lamberton bij Pseudo-Plutarchus’ bewijs dat de 

goden bestaan).172 Op dezelfde manier zouden we ook kunnen zeggen dat een raadpleger van de 

Sortes Homericae zich in zijn toekomst gesterkt kan voelen door Zeus, die in de oorspronkelijke 

context Athena deze bemoedigende woorden toespreekt over de toekomst van Odysseus. Vers βςδ 

                                                           
166 Berti, M.; Blackwell, C.; Daniels, M.; Strickland, S.; Vincent-Dobbins, K., ‘Documenting Homeric Text-Reuse in 
the Deipnosophistae of Athenaeus of Naucratis’ (2016) 122-123.  
167 Olson, S.D., ‘Index of Authors, Texts and Persons’. 
168 Gulick, C.B., The Deipnosophistae of Athenaeus (1956) 289. 
169 Keany; Lamberton, Plutarch. Essay on the Life and Poetry of Homer, 10. 
170 Keany; Lamberton, Plutarch, 45-53. 
171 Il. II, 24 (βςδ, tweemaal geciteerd), Il. II, 204 (αςς), Il. V, 83 (εαε), Il. V, 124 (ααβ), Il. XX, 250 (γες), Il. XXI, 223 
(αςα), Il. XXII, 243 (δγδ), Od. I, 65 (εαδ), Od. XX, 18 (δςγ). 
172 Keany; Lamberton, Plutarch, 185. 
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(Il. II, 24) noemde Pseudo-Plutarchus dan weer een voorbeeld van een gnomische uitspraak,173 zoals 

in hoofdstuk 6c al werd aangehaald kwamen dit soort algemene wijsheden meermaals voor in de 

Sortes Homericae. Ditzelfde vers wordt door Keany en Lamberton ingedeeld onder ‘de koning moet 

aan het hoofd staan’.174 

Ondanks het feit dat slechts enkele verzen van de Vita Homeri ook effectief overeenkomen met de 

Sortes Homericae, kunnen de interpretaties die in dit werk voorkomen nuttig zijn voor de 

interpretatie van de antwoordverzen in hun oorspronkelijke context. Het is dan ook niet uit te sluiten 

dat interpretators ten tijde van de Sortes Homericae – die wellicht ook in andere samenstellingen 

voorkwamen dan de papyrologische bronnen die ons zijn overgeleverd – gebruik hebben gemaakt 

van Pseudo-Plutarchus om de orakelantwoorden in hun oorspronkelijke context te kunnen 

interpreteren. 

 

iii. Conclusie 
Op basis van hoe vaak de verzen en het gebruik van de Sortes Homericae bij andere auteurs 

voorkwamen, valt weinig op te maken. De attestaties van het orakelboek bij Plato, Valerius Maximus 

en wat vertelt wordt over keizer Macrinus leveren hooguit leuke anekdotes op, maar kunnen ons 

geen zekerheid geven over de werkelijke praktijk van de Sortes Homericae: Plato gebruikte wellicht 

zijn dichterlijke vrijheid door Socrates precies dat vers te doen dromen wat hem gelijkstelde met de 

held Achilles, Valerius Maximus sprak niet eens over de Sortes Homericae maar het orakelboek werd 

in een 19de-eeuwse Homerusuitgave aan dit verhaal gekoppeld, en het gebruik van de Sortes door 

Macrinus werd dan wel door Rabelais aangehaald, maar Cassius Dio sprak van het orakel van Zeus 

Belus in Apamea. We hebben met andere woorden geen enkele attestatie van wie in welke context 

de Sortes Homericae raadpleegde. 

Ook de verzen van Homerus die bij andere auteurs geciteerd werden – zoals ze worden aangehaald 

in een voetnoot in het artikel van Martín-Hernández175 – vallen enigszins tegen. Natuurlijk kon men 

van deze auteurs niet verwachten dat ze minutieus elk vers van Homerus zouden gaan uitspinnen, 

maar als de 216 geselecteerde verzen van de Sortes Homericae een wijdere bekendheid gehad 

zouden hebben, zouden ze wellicht wat talrijker zijn voorgekomen in dergelijke werken. Reken hierbij 

ook nog eens het feit dat PGM VII en P. Oxy. 3831 verschillende versies geven van de eerste 18 

verzen, en we kunnen er bijna zeker van zijn dat er van de Sortes Homericae meerdere versies in 

omloop zijn geweest. 

 

                                                           
173 Keany; Lamberton, Plutarch, 241-243. 
174 Keany; Lamberton, Plutarch, 269. 
175 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’, 10, voetnoot 47. 
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Terug bij af, dus? Na bijna 100 bladzijden geschreven te hebben, zijn een paar belangrijke vragen nog 

steeds onbeantwoord gebleven. Met name de vraag naar de context waarin men de Sortes 

Homericae raadpleegde. Naar analogie met de Sortes Biblicae en het formaat van P. Oxy. en Suppl. 

Mag. kunnen we al veronderstellen dat de vraagsteller een zakboekje met homerische verzen 

raadpleegde. Maar deed hij dit alleen of in groep, was er een wijze man aanwezig die de rol van 

chresmoloog op zich nam of moest hij zelf een poging doen om de – al dan niet zeer vage – 

antwoordverzen te interpreteren? In het volgende hoofdstuk zal ik het hebben over het nachleben 

van biblio- en astragalomantie, wat kan leiden tot een zekere hypothese over de praktijk van de 

Sortes Homericae.  
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8. Nachleben van de Sortes Homericae? 

 

Zoals in de inleiding van deze thesis reeds werd aangegeven, is het moeilijk om te bepalen in welke 

mate vormen van waarzeggerij als biblio- en astragalomantie vandaag de dag nog gebruikt worden. 

Nam het voorspellen van de toekomst in de oudheid nog een belangrijke plaats in wat betreft het 

dagelijks leven, dan wordt dit in deze tijd eerder als ‘zweverig’ beschouwd, en worden mensen die 

dergelijke praktijken beoefenen, meestal niet helemaal serieus genomen. Homerus zelf heeft 

uiteraard ook niet meer dezelfde hoge status als tweeduizend jaar geleden, dus de Sortes Homericae 

an sich worden op geen enkele manier meer gebruikt. 

Aan het begin van hoofdstuk 4 werd reeds de Chinese I Ching genoemd, een orakelboek dat al sinds 

de 12de eeuw voor Christus bestaat en tot op vandaag gebruikt wordt. Dit staat uiteraard lijnrecht 

tegenover onze Westerse cultuur, waar – met uitzondering van een select publiek – amper nog aan 

waarzeggerij gedaan wordt. De enige functie die zowel de boeken- als de dobbelwaarzeggerij 

daarnaast in onze maatschappij nog lijkt te hebben, is die van vermaak, getuige hiervan de volgende 

voorbeelden. 

 

 

a) Nachleben van de bibliomantie 
 

Dat er in onze samenleving nog maar weinig aan toekomstvoorspellingen gedaan wordt, wil echter 

niet zeggen dat de bibliomantie helemaal dood en begraven is, maar net zoals de waarzeggerij in het 

algemeen wordt hier nog maar weinig geloofwaardigheid aan geschonken. Wiśniewski zei al dat de 

mensen in de oudheid zich er wellicht al bewust van waren dat ze van een boek geen kant-en-klaar 

antwoord voor hun specifieke problemen konden verwachten,176 en ook vandaag de dag zijn er nog 

amper mensen die geloven dat een willekeurig bepaalde zin hun toekomst zal kunnen voorspellen. 

Daarom is het nodig even terug te kijken naar het artikel van Martín-Hernández, die de link legt 

tussen de Sortes Homericae, de in PGM VII daaropvolgende Tafelspelletjes van Democritus, en de 

luchtige/geleerde onderwerpen waarover men op symposia sprak.177 Diezelfde luchtige bedoeling 

heeft de ‘bibliomantie’ die men vandaag de dag nog kan beoefenen. 

Wanneer men vandaag nog waarzeggerij gebruikt, is dit meestal in een ludieke context. Hierbij 

moeten we maar kijken naar het Boek met alle antwoorden van Carol Bolt, dat naar mijn mening in 

deze tijd het dichtst bij de Sortes Homericae in de buurt komt. Aan het begin van dit boekje worden 

                                                           
176 Wiśniewski, ‘Pagans, Jews, Christians’, 566. 
177 Martín-Hernández, ‘Using Homer for Divination’ 6. 
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instructies gegeven voor het gebruik ervan: denk aan een vraag die met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden 

moet zijn, concentreer je hier een tiental seconden op en leg intussen je ene hand op het boek terwijl 

je met de andere over de zijkant van de bladzijden strijkt. Wanneer je het gevoel hebt dat het juiste 

moment daar is, moet je het boek op een willekeurige bladzijde openslaan en zal je een antwoord op 

je vraag krijgen. Deze antwoorden kunnen variëren van een simpel ‘ja’ of ‘nee’ tot ‘reken er maar 

niet op’ (zoals we ook al zagen in vers ςςς van de Sortes Homericae) of ‘daadkracht zal vrucht 

afwerpen’ (wat doet denken aan vers ςγς). Waren de Sortes Homericae al een vereenvoudigde versie 

van de Sortes Astrampsychi omdat er geen vragenlijst of concordantietabel meer voor nodig was, 

dan is dit Boek met alle antwoorden zowat de simpelste vorm van bibliomantie die men zich kan 

voorstellen. Een gevolg van het feit dat men vandaag de dag niet meer in boekenwaarzeggerij 

gelooft, is bovendien ook dat dit geen toonaangevend boek met een hoge status meer is, maar 

‘slechts’ vage antwoorden bevat zoals dit ook bij een orakel in de oudheid het geval was. Bijkomend 

voordeel is dat we er in dit geval zeker van zijn dat er geen chresmoloog aan te pas moet komen om 

de antwoorden te interpreteren. 

 

Zoals alle andere zaken, moet ook de bibliomantie mee met haar tijd. Wanneer men op het internet 

de zoekopdracht ‘bibliomancy oracle’ intikt, krijgt men als eerste resultaat een Tumblr-pagina met 

dezelfde naam. Deze wordt onderhouden door de Amerikaanse dichteres Reb Livingston, die zelf de 

literaire antwoorden selecteert die men als vraagsteller te zien kan krijgen. Steunend op het principe 

van de synchroniciteit van Carl Gustav Jung – dat kort gezegd stelt dat het antwoord zelf de persoon 

kiest, zolang die er maar voor openstaat – geeft het orakel via een random generator een antwoord 

uit een literair werk. Livingston geeft de volgende instructies bij het orakel: 

 

Focus on your question or concern. Or for insight of a more general nature, simply clear your mind. 

When you’re ready, click the orb to Ask the Oracle for your divine message. 

The Bibliomancy Oracle will divine a reading using a passage from literature. Consider the response 

you receive in terms of guidance, inspiration or fun. Consider the meaning and context this passage 

offers you. You may find it useful to meditate, read it aloud, handcopy the words or read the entire 

text where from the passage originates (Google can point you to the full text). It’s up to you to decide 

how to interpret and what to do with this message.178 

 

Dit is duidelijk een moderne aanpak van de aloude bibliomantie. Ook hier moet men zich 

concentreren op de vraag die men wil stellen, maar in plaats van dobbelstenen te werpen of een 

                                                           
178 Livingston, ‘Bibliomancy Oracle: Ask the Oracle’ (2012). 
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boek open te slaan, is er slechts een groene knop waarop men klikt om een passage uit de literatuur 

te krijgen. De indruk van een boek wordt wel gecreëerd door het archief van deze pagina, waarin 

men alle fragmenten kan lezen die maandelijks worden aangevuld (New passages are added 

regularly as the Oracle continues to grow. It can never be completed. There is always more to 

discover. There is always more.).179 

Livingston haalt zelf aan dat het Bibliomancy Oracle zowel als leidraad als voor je plezier gebruikt kan 

worden, iets wat overeen komt met hoe de Sortes Homericae wellicht op symposia geraadpleegd 

werden. Ook deze eerder hedendaagse literaire passages kunnen geïnterpreteerd worden zoals de 

vraagsteller dat zelf wil, waardoor ze mogelijk tot lange – filosofische? – gesprekken kunnen leiden. 

 

Ten slotte nog een voorbeeld onder het motto ‘zelfs de bibliomantie moet mee met haar tijd’: ook op 

Facebook vindt men spelletjes met de volgende instructie: Grab the nearest book to you. Turn to 

page 45. The first sentence describes your love life.180 

Directe gelijkenissen met de Sortes Homericae zijn ver te zoeken: er moet niet meer gedobbeld 

worden, men mag ieder boek gebruiken dat men maar wil en in dit geval is zelfs de vraag al op 

voorhand bepaald (dus ook geen vragenlijst meer zoals bij de Sortes Astrampsychi). Toch blijft, 

afgezien van het ontbreken van een algemeen toonaangevend boek als de Bijbel of de werken van 

Homerus, het principe hetzelfde: een boek, opengeslagen op een willekeurige bladzijde, zal een 

antwoord geven op de gestelde vraag. 

 

De Sortes Homericae zelf mogen dan wel amper bestudeerd zijn en daardoor niet zijn nagevolgd, de 

bibliomantie op zich mag dan zo’n vaag begrip zijn dat er weinig duidelijke definities van te vinden 

zijn, maar de boekenwaarzeggerij is nog lang niet verdwenen. Meer zelfs, de ludieke manier waarop 

deze vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt, zou ons wel eens meer informatie kunnen geven 

over de functie van bibliomantie en de Sortes Homericae in de oudheid: bij wijze van vermaak op 

symposia, zoals Martín-Hernández al aanhaalde. 

 

 

b) Nachleben van de astragalomantie 
 

Voor de astragalomantie geldt ongeveer hetzelfde nachleben als voor de bibliomantie: het bestaat 

nog wel en er wordt nog gebruik van gemaakt, maar dan eerder in een ‘zweverige’ dan in een ludieke 

context. Dobbelstenen zijn nu eenmaal op een heel andere manier te interpreteren dan boeken, wat 
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er ook voor zorgt dat er op een andere manier in de waarzeggerij gebruikt van gemaakt werd en nog 

steeds wordt. Boeken bevatten onmiddellijk de informatie de we willen krijgen en van daaruit 

kunnen interpreteren, terwijl dobbelstenen eerder de middelen zijn om tot deze informatie te 

komen. De dobbelsteen zelf bevat geen antwoord, maar zijn geworpen aantal ogen wijst ons wel de 

weg naar het antwoord dat ergens staat: in een boek, op een zuil of – zoals misschien iets moderner 

is – op tarotkaarten. Deze multi-inzetbaarheid van de dobbelsteen, maakt dat de astragalomantie 

vandaag de dag nog vaker gebruikt wordt dat de bibliomantie – zij het in een context waaraan nog 

iets meer geloofwaardigheid gehecht wordt. 

 

Wanneer men het internet doorzoekt op ‘dice oracle’, levert deze zoekomdracht een reeks websites 

op die niet allemaal voor even ernstig gebruik bedoeld zijn. Soms zijn de vragen al op voorhand 

gegeven, maar op de meeste sites is het toch de bedoeling dat men – zoals bij de Sortes Homericae – 

zelf een vraag bedenkt waarop de dobbelstenen een antwoord zullen geven. Vervolgens is er een 

knop waarop men moet klikken, en dan worden de dobbelstenen geworpen en de bijhorende 

voorspellingen gegeven. Dit is vooral leuk als spel – op sommige websites staat dit overigens 

nadrukkelijk weergegeven – maar het is duidelijk dat hiermee niet al te veel wetenschappelijks te 

verbinden is. 

 

Recent verscheen van Stephen Ball het boek Elemental Divination: A Dice Oracle. Deze auteur heeft 

een volledig nieuw orakel samengesteld op basis van de vier natuurelementen en drie dobbelstenen. 

Zelf maakt hij wat betreft dobbelorakels het onderscheid tussen book oracles en hand oracles. 

Opmerkelijk is dat hij de bibliomantie beschouwt als een onderdeel van de astragalomantie – een 

relatief onhandig onderdeel aangezien men er zowel de dobbelstenen als het bewuste boek voor 

nodig heeft. Het antwoord dat men door het rollen van de dobbelsteen zal krijgen, heeft in dit geval 

met de dobbelsteen zelf niets te maken. Zelf is hij eerder geïnteresseerd in het hand oracle, waarop 

hij ook zijn eigen orakel met de natuurelementen (die dan weer opduiken in de voorspellingen door 

middel van tarotkaarten) heeft gebaseerd.181 Voor dit orakel zijn drie dobbelstenen nodig, en heeft 

iedere zijde van de dobbelsteen de betekenis van een bepaald natuurelement: 1. Lucht 2. Vuur 3. 

Water 4. Aarde 5. Zon 6. Maan. Dit geldt voor de twee eerste dobbelstenen die men werpt, voor de 

derde betekenen de drie laagste cijfers een sterkere of zwakkere kracht van het eerst geworpen 

element. Verder voegt Ball hier ook nog aan toe dat aan dit orakel elke vraag gesteld kan worden – 

dus niet enkel ja/nee-vragen – en dat het nuttig kan zijn om het orakel meerdere malen te 
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raadplegen, zoals bij tarotkaarten ook gebeurt voor informatie over verleden, heden en toekomst.182 

Vooral dit laatste is voor ons onderzoek zeer interessant: het geeft natuurlijk geen duidelijker beeld 

van hoe men met de Sortes Homericae of andere lotorakels omging, maar het is wel een voorbeeld 

van hoe dobbelorakels meermaals geraadpleegd kunnen worden voor een duidelijker zicht op de 

toekomst. 

 

 

c) Conclusie 

 

De tijden zijn veranderd, de maatschappij is niet meer wat ze tweeduizend jaar geleden was, en dat 

heeft duidelijk zijn invloed gehad op het gebruik van de waarzeggerij. De belangstelling voor het 

voorspellen van de toekomst is door de eeuwen heen enorm afgenomen, in die mate dat wie in deze 

tijd nog aan waarzeggerij doet niet helemaal ernstig genomen wordt, of in ieder geval weinig 

geloofwaardigheid wordt toebedeeld. Dit moeten we in ons achterhoofd houden bij het onderzoek 

naar het al dan niet doorleven van biblio- en astragalomantie. Uit wat hierboven geschreven staat, 

mag blijken dat beide vormen van waarzeggerij vandaag de dag inderdaad nog bestaan. De manier 

waarop ze echter worden voorgesteld – en dan met name de astragalomantie – geeft de indruk aan 

een eerder duistere kant van het internet terecht te zijn gekomen. Weinig mensen zullen er bij dit 

soort voorspellingen nog vanuit gaan dat hun toekomst ook effectief zo zal verlopen. De enige 

context waarin vooral de bibliomantie vandaag de dag nog gebruikt wordt, is een speelse situatie 

waarin men zonder al te veel ernst naar de toekomst probeert te kijken. 

Een tweede kanttekening die gemaakt moet worden bij het doorleven van de Sortes Homericae, 

bevat hun inhoud: wat de Sortes Homericae bijzonder maakte, was uiteraard het gebruik van 

Homerus’ werken. Homerus is lange tijd een toonaangevend auteur geweest die de status had van 

een god, maar we kunnen het niemand kwalijk nemen dat hij tweeduizend jaar later heel wat minder 

bekendheid heeft. De mensen die vandaag de dag Homerus’ werken tot in de details kennen – en dus 

als hedendaagse chresmologoi zouden kunnen optreden – zijn schaars. Het zou met andere woorden 

een beetje utopisch zijn om te geloven dat de Sortes Homericae als dusdanig in deze tijd nog enige 

betekenis hebben. Denken we de persoon en de werken van Homerus echter weg uit de Sortes, dan 

herkennen we nog wel de nodige gelijkenissen, vooral dan wat betreft de bibliomantie: ook in de 

‘boekenwaarzeggerij’ van vandaag wordt van de vraagsteller verwacht dat hij de vraag niet uit een 

reeds bestaande lijst kiest, maar deze in gedachten houdt terwijl hij het orakel raadpleegt. Hierboven 

zijn drie voorbeelden van ‘hedendaagse’ orakelboeken beschreven, die allemaal op een andere 

                                                           
182 Ball, S., Elemental Divination: A Dice Oracle (2018). 
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manier antwoorden geven: met vage voorspellingen, op voorhand opgestelde literaire citaten of op 

basis van eender welk geschreven werk. Het eerste doet denken aan een orakel in het algemeen, het 

tweede aan de Sortes Homericae of Vergilianae, het laatste aan hoe Augustinus het Evangelie van 

Paulus schijnt geraadpleegd te hebben. Ze moeten echter alle drie geïnterpreteerd worden 

naargelang de situatie waarop ze betrekking hebben, en op de manier die de vraagsteller zelf kiest… 

precies zoals ook ten tijde van de Sortes Homericae de bedoeling was. 

De moeilijkheid in het onderzoeken van hoe de astragalomantie – in combinatie met de bibliomantie, 

zoals bij de Sortes Homericae het geval was – heeft doorgeleefd, kan het beste worden uitgelegd met 

hoe Ball het beschrijft: het antwoord dat men door te dobbelen krijgt, heeft uiteindelijk niets met de 

dobbelsteen zelf te maken.183 Of met andere woorden: de dobbelsteen kan op zoveel verschillende 

manieren in de waarzeggerij worden ingezet, dat het quasi-onmogelijk is om duidelijke lijnen te 

trekken binnen de waarzeggerij. Het dobbelen mag dan een zeer belangrijk onderdeel van de Sortes 

Homericae geweest zijn – aangezien de antwoorden bepaald werden door de exacte combinatie van 

het aantal ogen – het is onduidelijk of er nog orakels op precies diezelfde manier hebben 

doorgeleefd.  

  

                                                           
183 Ball, S., ‘What Exactly is a Dice oracle?’, The Llewellyn Journal. 
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9. Conclusie 
 

De Sortes Homericae zijn duidelijk niet makkelijk in één hokje onder te brengen, niet het orakelboek 

zelf noch de inhoud of de personages ervan. Net als orakelantwoorden, blijkt ook de praktijk van de 

bibliomantie voor meerdere interpretaties vatbaar te zijn. Daarvoor moeten we maar kijken naar het 

begrip orakel‘boek’: waren de Sortes Vergilianae – althans volgens een zestiende-eeuws werk – een 

volledig boek dat alle werken van Vergilius bevatte, dan was dit allerminst het geval voor de Sortes 

Homericae, die bestonden uit slechts 216 verzen die op een papyrusrol of in een zakboekje stonden. 

En dan zwijgen we nog over de Sortes Astrampsychi, die meerdere gelijkenissen vertonen met de 

bibliomantie, maar toch niet in deze vorm van waarzeggerij ondergebracht kunnen worden 

aangezien ze niet voortgekomen zijn uit een toonaangevend boek. Ook het gebruik van de Sortes 

Homericae verschilt met de eigenlijke ‘handleiding’ van de bibliomantie: in plaats van het ‘boek’ op 

een willekeurige bladzijde open te slaan – wat in dit geval niet eens mogelijk was – moest men 

dobbelen om tot een antwoord te komen. De Sortes Vergilianae gingen zelfs nog een stapje verder, 

hiervoor moest men zowel dobbelen als het boek openslaan. Toch was dit dobbelen niet helemaal 

hetzelfde als bij de Sortes Homericae, waar de volgorde van het aantal gedobbelde ogen zeer 

belangrijk was om tot het juiste antwoord te komen. Bij de Sortes Vergilianae was het dan weer de 

bedoeling dat men door middel van een optelsom van het gedobbelde aantal ogen tot een bepaalde 

regel op een willekeurige bladzijde kwam. De volgorde maakte hier dus net zo weinig uit als bij de 

dobbelorakels van Hermes. Iets wat deze wel gemeen hadden met zowel de Sortes Homericae als de 

Sortes Vergilianae, maar niet met de Sortes Astrampsychi, was het feit dat de antwoorden hier in 

hexameters werden weergegeven. Tot zover de gelijkenis, want in tegenstelling tot de Sortes 

Vergilianae en de dobbelorakels bestonden de antwoorden in de Sortes Homericae uit slechts één 

vers, dat zeer polyinterpretabel was. 

Naar mijn mening is het dan ook te betwijfelen of de definities van ‘bibliomantie’ die in 

woordenboeken of encyclopedieën gegeven worden wel accuraat genoeg zijn. Deze zijn in feite even 

vaag als een orakelantwoord zelf, en lijken opgesteld te zijn op basis van de manier waarop 

Augustinus het Evangelie van Paulus raadpleegde: een boek dat veel invloed had op een willekeurige 

bladzijde openslaan, en daarvan de eerste passage als raadgeving interpreteren. Om te beginnen is 

de bibliomantie helemaal niet ontstaan vanuit de Bijbel, maar werd van deze praktijk al in de 

oudheid gebruik gemaakt – en als we verder willen kijken dan onze Westerse cultuur, bestond dit in 

China al sinds de 12de eeuw voor Christus. Daarnaast is er geen enkel ander voorbeeld van de 

bibliomantie dat volledig aan deze definitie voldoet: deze thesis had net zo goed over de Sortes 

Vergilianae kunnen gaan – hij zou dan wel een heel stuk beknopter geweest zijn aangezien het 

Vergiliaanse orakelboek niet is overgeleverd – en tot dezelfde conclusie geleid hebben. Ten slotte 
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verwijs ik nog maar eens naar de Sortes Astrampsychi, die niet eens tot de bibliomantie behoren, 

maar er op bepaalde vlakken meer mee overeenkomen dan de Sortes Homericae of Vergilianae zelf. 

Ik ben dan ook van mening dat de definitie van het begrip ‘bibliomantie’ verder opengetrokken moet 

worden: boekenwaarzeggerij is veel meer dan enkel een toonaangevend boek openslaan en daaruit 

de eerste zin lezen en interpreteren. Maar aangezien een definitie nu eenmaal nooit de volledige 

lading kan dekken – men zou hier eventueel kunnen uitweiden over het gebruik van dobbelstenen en 

de omvang van de antwoorden – is de belangrijkste bemerking die ik hierover heb het feit dat het 

raadplegen van de Bijbel als beginpunt van de bibliomantie wordt beschouwd, terwijl de 

boekenwaarzeggerij aan de hand van toonaangevende werken al vele eeuwen ouder is. Ik hoop dat 

dit aan de hand van deze masterthesis voldoende is bewezen. 

 

Een tweede punt waarop ik aan het begin van de thesis aangaf de focus te willen leggen, was het 

trekken van een rode draad binnen de inhoud van de Sortes Homericae. Waarom de persoon die de 

Sortes heeft samengesteld precies deze 216 verzen heeft uitgekozen, is na onderzoek nog steeds niet 

duidelijk. Wellicht zullen we daar ook niet snel achterkomen, en is dit ook helemaal niet relevant. Het 

feit dat PGM VII, 1-148 en P. Oxy. LVI 3831 beide een andere versie geven van de verzen ααα-αγς en 

dat Suppl. Mag. II, 77 overeenkomt met de twee andere papyri, maar dezelfde verzen in een andere 

volgorde geeft, bevestigt mijn vermoeden dat er meerdere versies van de Sortes Homericae hebben 

bestaan. Vanaf dat punt is het ook maar een kleine stap naar een homerisch orakelboek dat de 

volledige werken van Homerus bevatte, zoals Pantagruel en Panurge in Rabelais’ werk ook een boek 

met daarin alle werken van Vergilius raadpleegden. 

Ook de personages uit Homerus’ werken zijn in deze thesis uitvoerig aan bod gekomen. Het is 

duidelijk dat de meesten ook in de Sortes Homericae hetzelfde karakter behouden als ze in de Ilias 

en de Odyssee al hadden. Opmerkelijk is ook dat – hoewel zowel Grieken als Trojanen aan het woord 

kwamen in de Sortes – het toch de Grieken waren die het vaakst spraken. De Trojaan die het meest 

aan het woord kwam, was Hector die acht keer sprak, op een gedeelde vierde plaats met Nestor en 

Diomedes. Mogelijk had dit iets te maken met de vijandige relatie tussen de Grieken en de Trojanen, 

hoewel men dan zou vermoeden dat er in de hele Sortes Homericae geen enkel ‘Trojaans’ vers zou 

zijn voorgekomen. 

Een mogelijke beschermgod van de Sortes Homericae vervolgens, is moeilijk te benoemen, zoals aan 

het einde van hoofdstuk 6b al geconcludeerd werd. Elk van de voorgestelde goden heeft op een 

zeker vlak wel een band met de Sortes Homericae, zowel op het niveau van de waarzeggerij als in de 

verzen van het orakelboek. De basis van dit onderzoek steunde onder andere op het feit dat ieder 

antwoordenboek van de Sortes Astrampsychi een eigen godheid had. Met andere woorden was er 

ook niet één specifieke beschermgod voor de Sortes Astrampsychi, en zou het dus niet onlogisch zijn 
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dat Athena, Apollo en Hermes een gelijke, beschermende rol hadden wat betreft de Sortes 

Homericae. 

De voorzet voor terugkerende thema’s in de Sortes Homericae werd reeds gegeven door Zographou 

en Martín-Hernández, maar ik hoop hierover wat meer duidelijkheid te hebben gegeven. Rode 

draden binnen de Sortes bestonden zowel op het niveau van de oorspronkelijke context – zoals 

negatief klinkende verzen over de nakende dood van Achilles en voorspellingen over Odysseus’ 

thuiskomst die voor iedere partij andere gevolgen konden hebben – als op orakelniveau – waarbij 

vooral de verzen op metaniveau, het orakel over de onontkoombaarheid van het lot, in het oog 

springen. Daarnaast lijken meerdere – door hun beknopte omvang onduidelijke – verzen erop te 

wijzen dat gebruikers van de Sortes Homericae meerdere keren moesten dobbelen om tot een 

volledig en duidelijk antwoord te kunnen komen. In combinatie met de mogelijkheid dat de Sortes 

een ‘ernstigere’ vorm van vermaak op symposia vormden, zou dit een logische theorie kunnen zijn. 

 

Tot slot zijn zowel het verleden als de toekomst van de Sortes Homericae relatief vaag om in beeld te 

brengen. De drie zogenaamde attestaties leveren geen duidelijk bewijs voor het gebruik van de 

Sortes, hooguit voor het aanhalen van homerische verzen om de toekomst te voorspellen. 

Bijkomende moeilijkheid is dat deze ‘voorspellingen’ iets te toevallig zijn verkregen voor auteurs die 

al wisten hoe het verhaal zou aflopen. Wellicht was dit dus eerder dichterlijke vrijheid dan 

geschiedkundig bewijs? 

Eenzelfde onduidelijkheid heeft het vooruitkijken vanuit de Sortes Homericae. In de maatschappij 

van vandaag spelen zowel de waarzeggerij als Homerus’ werken weinig of geen rol meer, het is dus 

niet makkelijk om het nachleben van de Sortes Homericae te onderzoeken. De toonaangevende, 

goddelijke functie van Homerus en het gebruik van orakels in alledaagse situaties zijn vandaag de dag 

verdwenen, en het feit dat aan onderzoek van de Sortes Homericae zelf nog niet veel aandacht is 

besteed, maakt dat dit specifieke orakelboek niet verder heeft doorgeleefd. Wat nog wel bestaat, is 

het gebruik van zowel boeken als – en dit in hogere mate – dobbelstenen om de toekomst te 

voorspellen, vooral in luchtigere omstandigheden. Het is niet helemaal zeker, maar wel een 

aannemelijke theorie, dat de Sortes Homericae eenzelfde – zij het misschien iets serieuzere – functie 

hadden op symposia, en in dat opzicht bestaat de bibliomantie vandaag de dag nog steeds, en wordt 

er in gelijkaardige, ludieke situaties gebruik van gemaakt. Op deze manier zullen hopelijk zowel de 

biblio- als de astragalomantie – met welke definitie en uitvoering dan ook – nog eeuwenlang blijven 

voortbestaan. 
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c) Vergelijking: Preisendanz (1931) en Maltomini (1995) 
 

    Preisendanz       Maltomini   
 ααα ο 344       Ω 369 φ 133 π 72 
 ααβ ι 137       Ε 124     
 ααγ φ 21       Κ 401     
 ααδ         Θ 176     
 ααε Β 101       Θ 154     
 αας         Α 524     
 αβα Τ 138       Θ 414     
 αββ Η 360 Μ 234     Κ 324     
 αβγ         Κ 159     
 αβδ         δ 801     
 αβε ο 128       α 216     
 αβς         Ω 92     
 αγα         Φ 111     
 αγβ         Β 247     
 αγγ Σ 328       Ε 256     
 αγδ Γ 41 λ 358 υ 316   Ι 378     
 αγε ρ 244       Ι 482     
 αγς Ζ 441       ρ 217     
 αδα         Γ 41 λ 358 υ 316 
 αδβ ρ 66       ρ 244     
 αδγ Γ 65       Χ 512     
 αδδ         Ι 386     
 αδε         ρ 66     
 αδς Φ 223       Γ 65     
 αεα Γ 51       σ 406     
 αεβ τ 306 ξ 161     ξ 162 τ 307   
 αεγ Χ 513       Γ 54 Λ 387   
 αεδ Γ 255       σ 416 υ 324   
 αεε Β 204             
 αες υ 355             
 αςα Χ 393       Φ 223     
 αςβ Κ 303       Γ 51     
 αςγ Ι 385       ξ 161 τ 306   
 αςδ         Χ 513     
 αςε         Γ 255     
 αςς         Β 204     
 βαα δ 607       υ 355     
 βαβ δ 688       Χ 393     
 βαγ         ξ 66     
 βαδ         Ι 385     
 βαε               
 βας Ι 378             
 ββα π 19       Η 279     
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βββ               
 ββγ               
 ββδ               
 ββε ω 19             
 ββς λ 366             
 βγα α 302       α 302 γ 200   
 βγβ Λ 371       Λ 302     
 βγγ Ι 43       Ι 43     
 βγδ Τ 107       Τ 107     
 βγε Χ 79       Χ 79     
 βγς γ 115       γ 115     
 βδα Ε 899       Ε 899     
 βδβ λ 80       λ 80     
 βδγ Δ 26       Δ 26     
 βδδ Β 325       Β 325     
 βδε γ 117       γ 117     
 βδς β 329       β 329     
 βεα Ω 725       Ω 725     
 βεβ Ι 310       Ι 310     
 βεγ Ζ 264       Ζ 264     
 βεδ               
 βεε               
 βες Ζ 432             
 βςα δ 685             
 βςβ Β 24             
 βςγ Ζ 326       δ 685     
 βςδ γ 216       Β 24 Β 61   
 βςε φ 214       Ζ 326     
 βςς φ 180       γ 216     
 γαα Ξ 80       φ 214     
 γαβ Χ 268       φ 180 φ 286   
 γαγ Χ 484 Ω 726     Ξ 80     
 γαδ Σ 134       Χ 268     
 γαε τ 360       Χ 484     
 γας         Σ 134     
 γβα         τ 360     
 γββ ζ 201       ζ 201     
 γβγ Σ 128       Σ 128     
 γβδ Χ 219       Χ 219     
 γβε Χ 50       Χ 50     
 γβς φ 316       φ 316     
 γγα Θ 94       Θ 94     
 γγβ ζ 244       ζ 244     
 γγγ Δ 443       Δ 443     
 γγδ Σ 328       Σ 328     
 γγε Θ 246       Θ 264     
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γγς Ι 698       Ι 698     
 γδα φ 293       φ 293     
 γδβ Χ 185       Χ 185     
 γδγ Σ 329       Σ 329     
 γδδ Θ 282       Θ 282     
 γδε Χ 348       Χ 348     
 γδς Χ 13       Χ 13     
 γεα ε 208       ε 208     
 γεβ σ 10       σ 10     
 γεγ Ξ 81       Ξ 81     
 γεδ ν 308       ν 308     
 γεε Λ 69       Λ 69     
 γες Υ 250       Υ 250     
 γςα Λ 125       Λ 125     
 γςβ Ο 203       Ο 203     
 γςγ ν 339       ν 339     
 γςδ φ 257       φ 257     
 γςε φ 288       φ 288     
 γςς Π 250       Π 250     
 δαα α 356       Ζ 490 α 356 φ 350 
 δαβ λ 224       θ 548 λ 224   
 δαγ Γ 57       Γ 57     
 δαδ σ 176       σ 176     
 δαε Δ 101       Δ 101     
 δας Χ 263       Χ 263     
 δβα Δ 62       Δ 62     
 δββ Σ 535       Σ 535     
 δβγ         λ 366     
 δβδ Δ 264       Ξ 62     
 δβε         μ 120     
 δβς Φ 474       Φ 474     
 δγα Ω 602       Ω 602     
 δγβ ε 38       ε 38 ψ 341   
 δγγ β 273       β 273     
 δγδ Μ 243       Μ 243     
 δγε Κ 294       Κ 294 γ 384   
 δγς Δ 95       Δ 95     
 δδα λ 456       λ 456     
 δδβ Ξ 212       Ξ 212 θ 358   
 δδγ Ο 52       Ο 52     
 δδδ Λ 789       Λ 789     
 δδε Ε 654       Ε 654 Λ 445   
 δδς Ι 137       Ι 137     
 δεα λ 443       λ 443     
 δεβ Κ 71       Κ 71     
 δεγ κ 495       κ 495     
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δεδ Ι 598       Ι 589     
 δεε Τ 185       Τ 185     
 δες Υ 242       Υ 242     
 δςα Λ 654       Λ 654     
 δςβ Β 66       Β 66     
 δςγ υ 18       υ 18     
 δςδ Β 200       Β 200     
 δςε Π 282       Π 282     
 δςς γ 196       γ 196     
 εαα ε 346       ε 346     
 εαβ χ 412       χ 412     
 εαγ Ω 363       Ω 363     
 εαδ α 65       Κ 243 α 65   
 εαε Ε 83       Ε 83 Π 334 Υ 477 
 εας λ 427       λ 427     
 εβα Μ 216       Μ 216     
 εββ Ω 369 π 72 φ 133   Ω 369 π 72 φ 133 
 εβγ Ε 408       Ε 408     
 εβδ φ 207       φ 207     
 εβε Ε 218       Ε 218     
 εβς Τ 189       Τ 189     
 εγα Π 91       Π 91     
 εγβ Ι 133 Τ 176     Ι 133 Ι 275 Τ 176 
 εγγ Χ 495       Χ 495     
 εγδ Ο 463       Σ 463 ν 362 π 436 ω 357 

εγε Θ 299       Θ 299     
 εγς Δ 412       Δ 412     
 εδα θ 329       θ 329     
 εδβ φ 236       φ 236 φ 382   
 εδγ Ρ 201       Ρ 201     
 εδδ ψ 7       ψ 7     
 εδε Δ 161       Δ 161     
 εδς Ε 740       Ε 740     
 εεα μ 342       μ 342     
 εεβ Σ 121       Σ 121     
 εεγ Δ 264       Δ 264     
 εεδ ψ 26       ψ 26     
 εεε Τ 119       Τ 119     
 εες Δ 362       Δ 362     
 εςα Θ 413       Θ 413     
 εςβ ν 421       ν 421     
 εςγ Δ 320       Δ 320     
 εςδ Ε 218       Ε 218     
 εςε Μ 173       Μ 173     
 εςς φ 129       φ 129     
 ςαα Ω 203       Ω 203     
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ςαβ η 65       η 65     
 ςαγ Ε 127       Ε 127     
 ςαδ φ 180       φ 180 φ 268   
 ςαε φ 209       φ 209     
 ςας π 79 ρ 550 φ 339   π 79 ρ 550 φ 339 
 ςβα λ 278       λ 278     
 ςββ θ 244       θ 244     
 ςβγ η 35       η 35     
 ςβδ φ 369       φ 369     
 ςβε Τ 139       Τ 139     
 ςβς Σ 117       Σ 117     
 ςγα Ι 120 Τ 138     Ι 120 Τ 138   
 ςγβ Τ 175       Τ 175     
 ςγγ Ξ 110       Ξ 110     
 ςγδ φ 196       φ 196     
 ςγε Ξ 53       Ξ 53     
 ςγς Μ 412       Μ 412     
 ςδα Η 360 Μ 234     Η 360 Μ 234   
 ςδβ Κ 383       Κ 383     
 ςδγ Ε 413       Ε 413     
 ςδδ η 30       η 30     
 ςδε Ο 129       Ο 129     
 ςδς Ρ 197       Ρ 197     
 ςεα ε 220 θ 466     γ 233 ε 220 θ 466 
 ςεβ η 64       η 64     
 ςεγ η 76       η 76 ζ 314   
 ςεδ φ 212       φ 212     
 ςεε Α 212       Α 212 Θ 401   
 ςες φ 342       π 81 φ 324   
 ςςα φ 363       φ 363     
 ςςβ φ 202       υ 237 φ 202   
 ςςγ φ 322       φ 322     
 ςςδ φ 156       φ 156     
 ςςε Α 542       Α 542     
 ςςς Κ 447       Κ 447     
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