
‘Ovid’s a rake as half his verses show him.’
Lord Byron, Don Juan I 42

l. Ovidius in de schaduw van zijn grote voorgangers

Als Vergilius de ‘Vater des Abendlandes’ is, de ‘geestelijke en artistieke patriarch van
Europa’2, dan is Ovidius misschien de lichtvoetige oom bij wie de kinderen toevlucht
zoeken, wanneer ze genoeg hebben van de strengheid en de ernst van de vader en ook
eens naar lichtere verhalen willen luisteren. Hij is weliswaar niet ‘der ungezogene
Liebling der Grazien’ - een predikaat waarmee Goethe ooit de Griekse Komedie-
schrijver Aristophanes had bedacht3 -, maar toch de lieveling van deze drie meisjes,
die voor de Grieken charme en lieftalligheid, geestelijke en lichamelijke sensualiteit
belichaamden, een dichter die, om nog eens Goethe te citeren, meer bij de tweede
helft van diens beroemde gedicht past:

‘Vom Vater hab ich die Statur
das Leben ernst zu führen,
vom Mütterlein die Frohnatur,
die Lust zu fabulieren.’

Deze twee elementen, de ‘Frohnatur’ en de ‘Lust zu fabulieren’, onderscheiden de
twee bekendste dichters van het augusteïsche Rome op fundamentele wijze.

Vergilius heeft in zijn poëzie nauwelijks over zichzelf gesproken - met uitzondering
van de laatste regels van het leerdicht over het boerenbedrijf4 - en gaat volstrekt
schuil achter zijn werk. Ovidius spreekt in zijn gedichten voortdurend over zichzelf,
en de eerste regel die wij van hem hebben (het begin van zijn liefdeselegieën Amores),
noemt hemzelf als subject:

Arma gravi numero violentaque bella parabam
edere.... (Am. 1,1 v.)

Ik was van plan om van wapens en gruwelijke oorlogen
te gaan zingen.....

Bovendien vinden wij in de liefdespoëzie en in de gedichten uit de ballingschap niet
alleen uitspraken in de eerste persoon, die naar de auteur of althans naar de elegische
minnaar, de leerdichter en de persoon van de balling in Tomi verwijzen, maar deze
elegische ik-spreker identificeert zichzelf herhaaldelijk als P. Ovidius Naso5.
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De reden hiervoor ligt uiteraard in de verschillende genres welke beide dichters
beoefenden en ook in het generatieverschil: Vergilius schreef tijdens de burgeroorlog
na Caesars dood en in het eerste decennium van Augustus’ alleenheerschappij (44/3
t/m 19 v. Chr.); Ovidius werd pas geboren toen Vergilius aan zijn Eclogae begon (43 v.
Chr.), en het tijdperk van zijn werkzaamheden besloeg de jaren toen het principaal
geconsolideerd was en hij en de mensen van zijn generatie nauwelijks meer
persoonlijke herinneringen hadden aan de tijd van de burgeroorlog.

Toen Ovidius in het decennium vóór Christus’ geboorte begon te schrijven, hadden
de belangrijkste genres in de Romeinse poëzie al hun meesters gevonden zodat het
voor iemand die later kwam moeilijk was niet een epigoon te worden. Herderspoëzie,
leerdicht en heroïsch epos hadden door Vergilius hun volmaakte gestalte gekregen,
Tibullus en Propertius hadden de liefdeselegie tot aan haar uiterste mogelijkheden
gevoerd, Horatius had eerst het oude Romeinse genre van de satire doen herleven en
ver boven het door zijn voorgangers bereikte niveau gebracht en vervolgens in zijn
oden de vroege Griekse lyriek in al haar facetten tot een stuk Romeinse literatuur
gevormd6, de Thyestes van L. Varius Rufus werd als hoogtepunt van de Romeinse
tragedie geprezen7, en het epyllion, het kleine mythologische epos in de navolging
van de Alexandrijnen (men denke aan Callimachus’ Hecale of aan Moschus’ Europa),
werd door Catullus (Carmen 64) en zijn dichtervrienden Valerius Cato (Lydia, Diana
of Dictynna), C. Licinius Calvus (Io) en C. Helvius Cinna (Zmyrna) tot een
veelbewonderde artistieke bloei gebracht.

Wat bleef er dus voor een briljante, hoogbegaafde en ambitieuze jonge dichter nog
over? Waar kon hij zijn talent laten zien? Waarin kon hij nog iets presteren dat het
werk van zijn voorgangers kon overtreffen, dat hem een eigen profiel kon geven en
hem ook onsterfelijke roem kon garanderen?

2. De door Ovidius beoefende genres

Ovidius waagde zich aan meer genres dan ooit iemand van zijn voorgangers: hij
begon met vijf boeken liefdeselegieën (Amores) in de traditie van Tibullus en
Propertius die hij in een tweede bewerking die ons is overgeleverd in drie boeken
samenvatte. Vervolgens stichtte hij met de Heroidum Epistulae een nieuw genre8: het
waren liefdesbrieven van beroemde vrouwen uit sage en mythe aan hun afwezige
minnaars of echtgenoten door wie ze verlaten waren, en waarin ze deze van hun liefde
en trouw verzekerden en hen smeekten terug te keren: b.v. Penelope aan Odysseus
(Her. l), Dido aan Aeneas (Her. 7), Ariadne aan Theseus (Her. 10) ofMedea aan Iason
(Her, 12). De enige ‘historische’ persoon in moderne zin die als briefschrijfster is
opgenomen, is de dichteres Sappho met een brief aan haar geliefde Phaon (Her. 15).
Deze gefingeerde brieven waren zo’n groot succes bij het publiek dat een andere
dichter, een zekere Sabinus, hierop meteen antwoordbrieven van de ontrouwe
minnaars en echtgenoten schreef (Am. 2,18,27 vv.) en Ovidius zelf een voortzetting in
briefparen op de markt bracht: Paris en Helena (Her. 16 & 17), Leander en Hero (Her.
18 & 19), Acontius en Cydippe (Her. 20 & 21).

Het volgende genre dat Ovidius beoefende, was het leerdicht: naast een boekje over
cosmetica voor elegante dames (Medicamina faciei femineae) leerde hij wat iedereen
eigenlijk geacht werd te weten en te kunnen, maar waar blijkbaar nog grote behoefte
aan bestond: de kunst van het beminnen (Ars Amatoria), een geestelijke parodie op
het genre leerdicht dat door Lucretius en Vergilius tot een medium van filosofische
reflexie en morele aansporing voor het individu in een tijd van oorlog en crisis was
gemaakt. In de eerste twee boeken geeft de auteur als leermeester in de liefde
voorschriften en aanbevelingen aan jonge mannen die de liefde van een meisje willen
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winnen, terwijl hij in het later toegevoegde derde boek tegen de meisjes spreekt en
hun aanwijzingen geeft hoe ze de aandacht van jonge mannen kunnen trekken en met
welke middelen ze hun minnaars aan zich kunnen binden. En ook hierop schreef hij
een voortzetting voor hen die van een ongelukkige verliefdheid weer af wilden
komen: de Tegenmiddelen tegen de liefde’ (Remedia Amoris).

In deze tijd probeerde Ovidius ook een ander genre onder de knie te krijgen: de
tragedie die - met een hoofdletter (Tragoedia) - als persoon reeds in de Amores (3,1)
was opgetreden en in een scène van de dichter aan de tweesprong hem van de elegie
(Elegia - dus ook met een hoofdletter) trachtte weg te krijgen en naar zich over te
halen. Toen ging hij niet in op haar smeekbede en verzocht haar hem nog wat uitstel te
verlenen (v. 67 v.):

exiguum vati concede, Tragoedia, tempus:
tu labor aeternus; quod petit illa, breve est.

Gun, Tragoedia, aan de dichter een kort uitstel.
Gij zijt een werk voor de eeuwigheid, maar wat zij (nl. de Elegie) vraagt,
duurt te kort.

Nu gaf hij eindelijk aan haar gehoor en schreef een Medea die volgens Quintilianus
en Tacitus een schitterend stuk geweest moet zijn, dat echter verloren is zodat wij er
geen oordeel meer over kunnen uitspreken9.

Nu was het moment gekomen waarop Ovidius naar hogere genres greep: de
tragedie was er één van10, het tweede was het epos. Het moest iets zijn wat niet een
imitatie van de Aeneis van Vergilius was, zoals er zo vele in die tijd werden
geschreven, maar toch de vergelijking met dit meesterwerk kon doorstaan, ja zelfs als
een alternatief van gelijke rang en waarde kon worden beschouwd. Het resultaat was
een historisch epos dat de wereldgeschiedenis van de chaos tot de kosmos, van de
schepping tot de bestaande orde van de augusteïsche tijd vertelde, maar dan wel
vanuit een bijzonder perspectief: de metamorfose, de permanente verandering van
natuur en mensen, die tot de huidige toestand leidde en als model kon dienen om
historische veranderingen te verklaren. In het prooemium worden deze doelstelling
en het genrematige karakter van de Metamorfosen duidelijk aangekondigd:

In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora: di, coeptis (nam vos mutastis et illas)
adspirate meis primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Van gedaanten gewisseld tot nieuwe vormen voel ik me gedreven te vertellen:
goden, - want die veranderingen zijn uiteindelijk ook uw werk - beademt mijn
onderneming en spint mijn gedicht zonder onderbreking af vanaf het prilste
begin van de wereld tot op mijn eigen tijd.

De geleerden hebben er veel over getwist of aan de ruim 250 sagen, die van
verandering van mensen in dieren, planten en voorwerpen van de levenloze natuur
vertellen, een vast omlijnd filosofisch concept van algehele verandering in de wereld
ten grondslag ligt, of er überhaupt zoiets als eenheid in dit epos teruggevonden kan
worden, of dat de afzonderlijke metamorfosen primair als afgeronde verhalen
moeten worden beschouwd, die slechts door losse tussenstukjes en overgangspassa-
ges ternauwernood tot een doorlopend verhaal - een carmen perpetuum (Met. 1,4) -
aan elkaar zijn geplakt11.
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Nadat Ovidius op deze vijf genres zijn onmiskenbaar stempel had gedrukt, keerde hij
weer naar de elegische versmaat terug: weliswaar met meer naar de liefdespoëzie van
zijn jeugd, maar naar de aetiologische elegie12. De Griekse geleerde en dichter
Callimachus, die in de 3e eeuw v. Chr. aan de beroemde bibliotheek van Alexandrië
verbonden was, had in die tijd voor een nieuwe poëtica gepleit. Om het eenvoudig te
zeggen: hij pleitte ervoor niet langer het grote historische epos à la Homerus te
beoefenen, maar het korte mythologische epos en leerdicht of de elegie, in ieder geval
het kleine, nauwkeurig uitgewerkte gedicht, dat niet op de bekende en veel begane
paden wandelde, maar zeldzame en afgelegen onderwerpen behandelde, die de
geleerdheid van de dichter tot haar recht liet komen. Deze poëzie bewoog zich op een
hoog esthetisch niveau en was buitengewoon artistiek en kunstmatig. Zij wilde niet
meer een groot publiek vermaken zoals het oude epos of tragedie en komedie, en zij
had ook niet meer de ‘Sitz im Leben’ zoals de lyriek die, als oorspronkelijk mondeling
genre, in de Griekse adellijke kringen haar wortels had. Deze ‘pragmatische’
dimensie ontbrak aan de nieuwe poëzie: zij was poëzie van intellectuelen en voor
intellectuelen, een spel bestemd voor kleine elitaire kringen van Litterati en
connaisseurs, een poëzie die pleit voor een absolute esthetica en deze daadwerkelijk
in de praktijk omzet13.

Callimachus heeft deze theoretische eisen zelf in de praktijk beoefend en talrijke
elegieën, iamben (hekelgedichten), hymnen, kleine epische gedichten en epigram-
men geschreven. Vele Romeinse dichters in de eerste eeuw v. Chr. raakten door deze
nieuwe opvatting van kunst en deze radicale esthetica gefascineerd. Vanaf Catullus
en zijn generatie hebben ze in toenemende mate de werken van Callimachus tot
voorbeeld genomen en zijn esthetische maatstaven voor hun en de latere tijd bepalend
gemaakt, ook al spraken Cicero en anderen iets afkeurend van ‘deze nieuwerwetse
dichtertjes’ (ï� νεñτερïι), en daarom worden ze heden ten dagen gewoon ‘neoteri-
sche dichters’ genoemd.

Het beroemdste werk van Callimachus waren vier boeken elegieën met de titel
Aitia, ‘Oorzaken’. Daarin werden de mythologische of andere oorzaken van
godsdienstige riten en andere verschijnselen nageplozen en verteld. Propertius had al
geprobeerd voor bepaalde godsdienstige praktijken in Rome de mythologische
oorzaken in callimacheïsch geïnspireerde elegieën te vertellen (in het vierde en tevens
laatste boek van zijn Elegiae). Ovidius wilde hem ver overtreffen en zich tot dubbele
en drievoudige Callimachus verheffen door de Romeinse feestkalender van het hele
jaar in aetiologische elegieën na te vertellen. Zes boeken van deze Fasti, de poëtische
Romeinse kalender, van januari t/m juni, zijn voltooid en overgeleverd.

De voortzetting van deze Romeinse Aiïia werd echter onderbroken door de
verbanning van Ovidius door keizer Augustus in het jaar 8 n. Chr., waardoor Ovidius
gedwongen werd het laatste decennium van zijn leven in Tomi, een verlaten nest aan
de Zwarte Zee (in het huidige Roemenië), door te brengen. Deze laatste periode van
zijn leven is opnieuw door een nieuw genre gekenmerkt: de klaagzangen waarin hij
de elegische vorm, die hij reeds voor zijn liefdespoëzie en de aetiologische poëzie had
gebezigd, in haar oorspronkelijke, vroeg-Griekse functie als klagend gedicht deed
herleven en ze met de traditie van de poëtische brief, zoals in de brieven van de
verlaten minnaressen, verbond. Op die manier schiep hij in zijn negen boeken
verbanningspoëzie (5 boeken Tristia, ‘Klaagzangen’ en 4 boeken Epistuiae ex Ponto,
‘Brieven van de Zwarte Zee’) een nieuw genre dat voor talloze ballingen in latere
eeuwen bron van troost en inspiratie werd om zich in eigen ballingschap te schikken
en haar literair te verwerken14.
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3. Leven en werk: een problematische invalshoek

Het leven en het werk van een auteur zijn twee gegevens die in een moeilijk te
beschrijven onderlinge samenhang staan: het werk maakt deel uit van zijn leven,
maar zijn biografie bepaalt niet noodzakelijkerwijs zijn werk, in die zin dat een
rechtstreekse relatie (isomorfie) tussen beide componenten bestaat: m.a.w. men kan
het werk van een schrijver niet zonder meer als een autobiografisch uitvloeisel van
zijn leven beschouwen.

Het beginsel dat de biografie van een auteur rechtstreeks uit zijn geschriften
gereconstrueerd kan worden, dat literatuur en m.n. poëzie als document begrepen en
gebruikt werd, stamt uit de 19e eeuw en was één van de methodische verworvenhe-
den van het zg. positivisme. De biografie van een auteur was dus het referentiekader
waarbinnen resultaten van het detail-onderzoek geïntegreerd en het continuum van
het leven in het werk zichtbaar aangetoond konden worden. ‘Der Produktionsprozeß
[mußte] als Prozeß fortgesetzter Sinnstiftung mit dem Lebensvollzug identisch
werden. Die Biographie erschien damit als Bedeutungszusammenhang, der eine
vollständige genetische Rekonstruktion der literarischen Werke erlaubte’15.

De reductie van een literair werk tot biologische, biografische en maatschappelijke
condities leidde in de literatuurwetenschap tot de historisch-genetische methode, die
- in de bekende formulering van Wilhelm Scherer (1841-1886) - haar aandacht
richtte op het ‘Erlebte, Ererbte, Erlernte’’16.

De beoefenaars van de Oude Talen hadden echter hun problemen met deze
methode, omdat heel vaak biografische gegevens buiten de overgeleverde teksten
ontbraken. Niets lag dus méér voor de hand dan deze teksten voor de reconstructie
van de biografie van de auteur uit te buiten en ze als uitingen van diens
levensomstandigheden, gevoelens, gedachten en overtuigingen te interpreteren. Van
de vicieuze cirkel die daaraan ten grondslag lag, was men zich slechts gedeeltelijk
bewust: men had immers bij Wilamowitz en de door hem vertegenwoordigde
historische Altertumswissenschaft geleerd deze methodologische implicaties te
negeren en zich helemaal op de ‘Verlebendigung’ en het ‘Wiedergegenwartigmachen
des ganzen Lebens der Alten’17 te concentreren. De teksten werden als manifestaties
van psychische stemmingen van de auteur geïnterpreteerd, m.n. in poëzie vond men
de belevenissen van de auteur terug waardoor het mogelijk werd biografie en
psychogram van de betreffende auteur te reconstrueren.18

Deze opvatting vindt men in de wetenschappelijke literatuur terug: O. Immisch
bijvoorbeeld stelt in 1909 in een inleiding voor studenten van de Oude Talen dat het
‘Verstandnis bedeutungsvoller Geisteserzeugnisse’ niet kan lukken zonder het
begrijpen van de ‘Einzelpersönlichkeit’19, en in de nog steeds als standaardwerk
gebruikte literatuurgeschiedenis van Schanz-Hosius lezen wij in de inleiding van de
4e druk (1927): ‘Der wahre Schriftsteller [behalt] noch das Größte, das Eigene, sein
Ich.... Das zu erfassen, zu fühlen, diese neue menschliche Persönlichkeit, die mit
ihrem schöpferischen Geiste hinter dem Schriftwerk steht, in ihrem Wissen, Wollen
und Fühlen zu ergreifen.... ist das letzte Ziel’20.

Het zal dus geen verbazing wekken dat een auteur zoals Ovidius bij de heren
Schanz en Hosius niet echt in de smaak viel: want hij was ‘kein großer Geist an
Gedankentiefe, kein Entwickler großer Probleme: ihm fehlt die Innerlichkeit.
Psychologische Ratsel gibt er nicht aut, ethische Folgerungen zieht er nicht; er hat
keine sittliche Ideale noch große Idee. Er hat auch keinen politischen Standpunkt
noch eine religiöse Anschauung; selbst aus seiner Liebe spricht kein Herz, denn sie
knüpft an Schemen an; es fehlt jede große Leidenschaft’21. Wat moest men hier nog
reconstrueren, welke grote psychologische ontwikkelingen kon men navoelen, waar
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sowieso de dichter het hart op de tong had en zijn leven niet alleen in zijn gedichten
ingestroomd was, maar zijn gedichten zo duidelijk zijn biografie afbeeldden en haar
zonder meer weerkaatsten!

Inmiddels heeft men van dit soort biografisme in de literatuurwetenschap afstand
genomen, en ook de classici hebben geleerd niet meer alle ik-uitspraken in de antieke
poëzie als ware en autobiografische uitingen van de auteur op te vatten. Terughou-
dendheid is ook op zijn plaats in een zo artificiële en esthetisch verfijnde poëzie als die
van de Romeinse neoterici. Terwijl Schanz-Hosius en vele anderen nog steeds
beweren dat Ovidius ‘in den Amores sein eigenes Liebesleben geschildert hatte’22 en
men ondanks het duidelijke démenti in Amores 3,12 ook nog aan Corinna als
historische figuur vasthoudt, hebben anderen inmiddels het zuiver literaire en
fictionele karakter van de Romeinse liefdeselegie - dus niet alleen van de Amores -
aangetoond. Dit zou echter betekenen dat niet alleen Corinna en de in de Amores
vertelde amoureuze situaties en avonturen fictief zijn., d.w.z. geen reële overeenkomst
met de biografie van de auteur hebben, maar dat ook bij de andere Romeinse elegiaci
een groot vraagteken moet worden geplaatst m.b.t. het biografische gehalte van hun
liefdeselegieën. Het subjectieve element van de Romeinse liefdeselegie bestaat
volgens de traditionele opvatting23 hierin dat de Romeinse elegiaci de erotische
verhalen van mythologische en historische personen in de Griekse elegie hebben
vervangen door hun eigen persoonlijke erotische belevenissen en ervaringen. Deze
ietwat simpele theorie werd in de afgelopen 25 jaar sterker gemodificeerd, en er
waren sommige geleerden die aan de Romeinse liefdeselegie ieder autobiografisch
karakter ontzegden en het subjectieve element daarin terug wilden vinden dat de
Romeinse dichter een fictieve alter ego van zijn persoon schept en door deze elegische
minnaar als ik-spreker de mythologische en historische personen van de Griekse
erotische elegie vervangt.

Hoe men deze ontwikkeling ook verder historisch wil beschrijven en in haar afloop
wil verklaren - men wordt het er in de afgelopen jaren steeds meer over eens dat
volgens de hele traditie en retorische structuur van de antieke Griekse en Romeinse
poëzie de autobiografische interpretatie van de subjectieve Romeinse liefdeselegie
het esthetische en artificiële, fictioneel-speelse karakter van deze teksten miskent en
aan hun oorspronkelijke intentie en functie in de literaire kringen en de betreffende
delen van de maatschappij voorbijgaat. De consequentie hieruit is dan ook dat de
elegische minnaressen zoals Delia, Cynthia, Gallus’ Lycoris en misschien (horribile
dictu!) zelfs Catullus’ Lesbia over wier identiteit talloze boeken en artikelen werdeft
geschreven, fictieve personae, scriptae puellae. zijn. Deze vragen zullen in de komende
jaren zeker één van de hoofdproblemen van het onderzoek naar de Romeinse elegie
vormen, en wellicht zullen de eerstvolgende generaties van studenten op colleges een
heel ander beeld van de ‘subjectieve’ liefdeselegie voorgeschoteld krijgen dan wijzelf
nog een kwart eeuw geleden.

Maar er doet zich nog een andere consequentie voor: Als de Romeinse liefdeselegie
niet autobiografisch is, waarom zouden wij de klaagelegieën van Ovidius nog steeds
zo interpreteren en als bewijs voor zijn ballingschap aan de Zwarte Zee moeten zien?
Kan men dan niet ook beweren dat zij net zo fictioneel als de liefdeselegie zijn en ook
niet méér aanspraak op historische betrouwbaarheid kunnen maken dan hun erotisch
counterpart? En dit zou dan kunnen betekenen dat (horribilius dictu!) ook vraagtekens
bij de historiciteit van de hele ballingschap moeten worden geplaatst, m.a.w. dat de
Tristia en Epistulae ex Ponto, omdat ze poëzie zijn, niet als bewijs kunnen worden
gebruikt dat Ovidius ook daadwerkelijk verbannen is en dat alles wat hij daarin
beschrijft, met de historische waarheid overeenkomt:
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exit in immensum fecunda licentia vatum
obligat historica nec sua verba fide

heeft hijzelf in Amores 3,12,41 v. de lezer gewaarschuwd: ‘De ongebreidelde
verbeeldingskracht van dichters kent geen grenzen en verbindt haar woorden niet
met historische betrouwbaarheid’, d.w.z. haar woorden hoeven niet onderhevig te zijn
aan historische betrouwbaarheid. Er zijn geen vermeldingen van Ovidius’ balling-
schap vóór de vierde eeuw n. Chr. overgeleverd, en ook deze late plaatsen berusten
uitsluitend op een letterlijke historische interpretatie van zijn gedichten. Met de
bronnen die wij tot nu toe tot onze beschikking hebben, kunnen wij niet bewijzen dat
Ovidius niet in ballingschap was. Maar men kan ook niet op grond van de Tristia en
Epistulae ex Ponto alleen bewijzen dat hij er wel was. Immers naar aanleiding van de
zojuist genoemde inzichten in het artistieke en fictionele karakter van de Romeinse
elegie moet er a priori van uitgegaan worden dat de klaaggedichten net zo fictioneel
zijn als de liefdesgedichten en dus voor het reconstrueren van de biografie van
Ovidius niet in aanmerking komen.

Het komt er dus tenslotte op neer dat een evaluatie van Ovidius’ leven en werk
nauwelijks mogelijk is: wat wij over zijn leven menen te weten, komt meestal uit zijn
gedichten, en hier is de kans zeer groot dat wij op grond van de fecunda licentia vatum
niet meer van hun historica fides verzekerd kunnen zijn. Aan de andere kant levert een
zorgvuldige analyse van de gedichten binnen hun literairhistorische, genrematige,
historisch-politieke, maatschappelijke en godsdienstige kader (men denke aan de
Fasti) zo veel materiaal over hun mogelijke receptievormen en hun functie in de
augusteïsche en post-augusteïsche samenleving op dat wij daarmee ook uitspraken
over de dicher P. Ovidius Naso kunnen doen. Ze zullen echter heel anders uitvallen
dan die van Martin Schanz en Carl Hosius24.

Noten

1 De voorafgaande tekst is een enigzins gewijzigde en uitgebreide versie van het eerste gedeelte van een
lezing die op 12 januari 1988 op uitnodiging van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam werd
gehouden. Het tweede gedeelte van die lezing, waarin het moderne onderzoek over de Metamorphosen,
de Amores en de elegieën uit de ballingschap (Tristia en Epistulae ex Ponto) werd geschetst, is verwerkt
in mijn artikel ‘Ovidius elegiacus et epicus: over enkele hoofdlijnen van het moderne Ovidius-
onderzoek’, in: Lampas 21 (1988), 320-332. Aldaar vindt men ook een Bibiographie raisonneé en
verdere literatuuropgaven.

2 Aldus A. D. Leeman, ‘Het moderne Vergiliusonderzoek’, in: Hermeneus 59 (1987), 237-242. Vergil -
Vater des Abendlandes is de titel van een beroemd boek van Theodor Haecker (Leipzig, 1931), dat ook
in een Nederlandse vertaling door K. Jonckheere (Vergilius, Vader van het Avondland, Brugge, z.j.)
verscheen.

3 In de epiloog bij zijn bewerking van het eerste deel van Aristophanes’ Vogels (1780).
4 Georgica 4, 559-566:
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haec super arvorum cultu pecorumque canebam
et super arboribus, Caesar dum magnus ad altum
fulminat Euphraten bello victorque volentis
per populos dat iura viamque adfectat Olympo.
lllo Vergilium me tempore dulcis alebat
Parthenope studiis florentem ignobilis oti,
carmina qui lusi pastorum audaxque iuventa,
Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi.

In de vertaling van Ida Gerhardt:
Dit was mijn zang: de akkerbouw, de zorg voor ’t vee en
de bomen, terwijl Caesar, machtig, bij de Euphraat
met oorlog flitst en triomfant de willige volken
richt naar zijn wet, zijn baan aanstuurt op de Olympus.
En ik, Vergilius, was toen een kind van ’t heerlijk
Napels, rijk in mijn werk. in stilte teruggetrokken;
ik, die mijn herdersverzen speelde en, frank van jonkheid,
Tityrus, zong van u in brede beukenschaduw.

 



5. Bij voorbeeld in Amores 1,11,27; 2,1,2. 13,25: Ars Amatoria 2,144 en 3,812; Remedia Amoris 71 v. en
558. In Tristia en Epistulae ex Ponto wordt zelfs 42 maal de naam Naso vermeld.

6. In Satire 1,4 schetst hij de literaire stamboom van het genre, dat hij via Lucilius (ca. 180-102) tot aan de
Oude Attische komedie met als hoofdvertegenwoordigers Eupolis atque Cratinus Aristophanesque
poetae terugvoert; vgl. ook Sat. 1,10 en 2,1 waar hij zijn satirenpoëzie verdedigt en tegen zijn
voorganger Lucilius afbakent. In Carmen 3,30,10 vv. en in Epistulae 1,19,23 vv. beweert hij trots dat hij
als eerste de vroege Griekse lyriek, m.n. Archilochus, Sappho en Alcaeus, naar Italië overgebracht en in
het Latijnse gewaad van zijn Oden en Epoden aan de Romeinen gepresenteerd heeft.

7. Vgl. de uitspraken bij Martialis 8,18,7, Quintilianus 10,1,98 en Tacitus Dialogus 12,6.
8. Hij zegt dit zelf wanneer hij deze brieven naast zijn Amores als lektuur voor meisjes aanbeveelt (Ars

Amatoria 3,345 v.):

vel tibi composita cantetur Epistula voce:
ignotum hoc aliis ille novavit opus,

Ofwel: laat zij met klankvolle stem een Brief voordragen:
hij (d.w.z. Ovidius) heeft dit genre, aan anderen onbekend, geïnaugureerd.

Voor de verdere ‘Wirkungsgeschichte’ van de Heroidum Epistulae zie H. Dörrie, Der heroïsche Brief.
Bestandsaufnahme, Geschichte, Kritik einer humanistisch-barocken Literaturgattung, Berlin 1968.

9. Zie Quintilianus 10,1,98 en Tacitus, Dialogus 12,6.
10. Zie de woorden van Tragoedia zelf in de zojuist genoemde elegie Amores 3,1,23 vv.:

Tempus erat thyrso pulsum graviore moveri.
Cessatum satis est: incipe maius opus.

Materia premis ingenium: cane facto virorum:
‘Haec animo’ dices ‘area digna meo est.’

Het zou tijd zijn om je door de slag van een ernstiger thyrsus (dat is de staf van Bacchus,
waardoor de dichter wordt aangevuurd) te laten inspireren. Er is genoeg getalmd. Begin een
groter werk. Door je stof doe je afbreuk aan je talent. Zing van de daden van mannen. ‘Dit - zul je
zeggen - is een veld, dat mijn talent past’.

Pas in het laatste gedicht van de Amores (3,15) neemt hij ‘officieel’ afscheid van de liefdeselegie en
kondigt een hoger onderwerp aan: de tragedie - ook hier uiteraard vergelijkbare uitingen van zijn
voorgangers parodiërend.

11. Meer informatie hierover in mijn artikel in Lampas (zie noot 1).
12. Voor dit begrip zie verderop op deze pagina.
13. Zie hiervoor de recente studie van E.R. Schwinge, Künstlichkeit von Kunst. Zur Geschichtlichkeit der

alexandrinischen Poesie, München 1986 (Zetemata, 84).
14. Voor dit aspect zie mijn al genoemde artikel in Lampas (zie noot 1) blz. 326v. en de bijdrage van V.

Schmidt in dit nummer, blz. 101. Er worden nog andere titels (met een paar fragmenten) van Ovidius
overgeleverd, die echter aan de hier besproken genres nauwelijks een nieuw aspect toevoegen zodat ze
hier buiten beschouwing kunnen blijven.

15. K. Laermann, ‘Was ist literaturwissenschaftlicher Positivismus?’, in: V Žmegac/Z. Škreb (red.) Zur
Kritik literaturwissenschaftlicher Methodologie, Frankfurt/M. 1973, 51-74 (citaat: blz. 64).

16. W. Scherer, Aufsätze über Goethe, Berlin 21900. blz. 14 v.; vgl. J. van Luxemburg/M. Bal/W. Weststeijn,
Inleiding in de literatuurwetenschap, Muiderberg 1982, 222 v.

17. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Geschichte der Philologie, Leipzig/Berlin 1921 (31927), blz. l; zie
hiervoor ook H. Hofmann, ‘Het Pruisisch-Duitse gymnasium en de overdracht van de antieke cultuur in
de negentiende eeuw’, in: Van Parïhenon tot Maagdenhuis. Moet het gymnasium blijven?, red. M. Wes,
Amsterdam 1985, blz. 60-93, i.h.b. 69 vv.

18. Zie hiervoor A. Hentschke/U. Muhlack, Einführung in die Geschichte der Klassischen Philologie,
Darmstadt 1972, blz. 97 vv. 102 v. 115 vv.

19. O. Immisch, Wie studiert man klassische Philologie? Ein Überblick über Entwicklung, Wesen und Ziel der
Altertumswissenschaft nebst Ratschlägen zur zweckmäßigen Anordnung des Studiengangs, Stuttgart 1909,
blz. 128 v.

20. M. Schanz/C. Hosius. Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers
Justinian. 1.Teil: Die römische Literatur ‘in der Zeit der Republik (Handbuch der Altertumswissenschaft
VIII.1), München 41927, biz. 1-4 (citaat: blz. 2).

21. 1.c., 2.Teil: Die römische Literatur in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian (Handbuch der
Altertumswissenschaft VIII,2), München 41935, blz. 257 v.

22. 1.c., blz. 210.
23. Zie bijv. A.A. Day, The Origins of Latin Love Elegy, Oxford 1938. Voor het volgende verwijs ik naar mijn

artikel in Lampas (zie noot 1).
24. Zie boven blz. 62 met noot 21.
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SIESTA
Amores 1,5

Hoogzomer was het en het middaguur juist aangebroken.
Ik lag wat uit te rusten languit op mijn bank,

het ene raamluik op een kier, het andere dichtgetrokken,
gefilterd licht, zoals soms wel in bossen hangt

of zoals hoort bij schemertijd, als Phoebus’ zon gaat kwijnen
of nacht al afscheid neemt en dag nog komen moet,

kortom, een licht dat lijkt te schijnen voor bedeesde meisjes,
wanneer hun aarzelende schaamte dekking zoekt.

Plots kwam Corinna binnen in een wolk van lichte kleren,
het haar sloot golvend om haar hals van parelmoer:

de koningin van Babylon, voortschrijdend naar het bruidsbed,
zo mooi. Zo mooi als Laïs, veelaanbeden hoer.

Ik rukte aan haar kleren die toch al niet veel verhulden.
Zij, zich verwerend, snoerde ze juist strakker aan,

maar ’t was de afweer van een vrouw die niet wil triomferen
en zich met zelfverraad gemakkelijk laat verslaan.

Haar kleren vielen op de grond. Daar stond ze en mijn ogen
zagen haar weelde, de volmaakte lijn ervan;

haar schouders en haar armen, die ik zien mocht, die ik streelde,
haar tepels - wat een willig speelgoed in mijn hand!

Die strakgespannen buik onder haar stijf-omsnoerde borsten,
die heupen, wat een heupen! En haar meisjesbeen!

Maar moet ik alles noemen? Ik zag niets dat niet ontroerde
en trok haar naakt heel dicht tegen mijn naaktheid aan...

Wat volgt weet iedereen. Wij vielen uitgeput in slaap en
nu mag het vaak in ’t middaguur hoogzomer slaan!
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MINNAAR EN SOLDAAT
Amores 1,9

Verfiefd zijn is in dienst zijn. Eros woont in een kazerne.
Geloof me, Atticus: wie liefheeft is soldaat.

De leeftijd die bij oorlog past, past Venus ook, en grijsaards
zijn én als minnaar én als militair misplaatst.

Wat telt is kracht van jaren, dáárop kiest een legerleider
zijn mannen uit, een mooie vrouw haar liefdesvriend.

Minnaar of militair, ze waken ’s nachts; op harde bodem.
houden ze bij vriendin of veldheer drempeldienst.

In legers wordt veel gemarcheerd. Wel, stuur een vrouw de stad uit
en onvermoeibaar volgt haar minnaar, mijlen ver.

Hij zal gebergten over klimmen, hij zal breed-gezwollen
rivieren kruisen, vrachten sneeuw doorwaden en

geen bolle stormen als bezwaar zien om in zee te steken
noch op geschikte sterren wachten voor zijn vaart.

En wie, dan minnaar of soldaat, verdraagt die koude nachten,
die sneeuw en hagel, vaak met regenval gepaard?

De een wordt uitgestuurd op speurtocht en bespiedt de vijand,
de tweede houdt als vijand zijn rivaal in ’t oog.

Beiden belegeren: de één een zware burcht, die ander
haar dichte deur. Hij ramt een stadspoort, hij die deur.

Vaak lukt het ook een vijand in zijn slaap te overvallen,
wapenloos volk met eigen wapens neer te slaan.

Zo ging de woeste legermacht van Rhesus ooit ten onder,
zo zijn de paarden van die koning weggesleurd.

Ook minnaars slaan hun slag tijdens de slaap van echtgenoten
en vallen aan terwijl de tegenspeler snurkt.

En dan: het sluipen langs controle- en bewakingsposten
is echt soldaten-, maar helaas ook minnaarswerk.

Mars is riskant, Venus onveilig: wie reeds leek bedwongen,
kan opstaan; wie voorgoed bestand leek, valt omver.

Degene dus, die sprak van liefde als een zalig niets-doen,
moet zwijgen: liefde hoort bij mannen van de daad.

Achilles brandde van verdriet na ’t weggaan van Briséïs
- een kans voor Troje om de Grieken te verslaan -;

Hector trok pas ten strijde na Andrómache’s omhelzing
en ’t was zijn vrouw die hem de helm heeft aangereikt,

en Agamemnon, leider aller leiders, is, zo zegt men,
bezweken voor Cassandra’s wild Maenaden-haar.

Zelfs Mars werd kunstig ingesnoerd en voelde liefdesboeien -
niet één verhaal in ’t godenrijk is zo vermaard.

Zelf was ik lui, ik leek voor luchtig tijdverdrijf geboren,
een ligstoel in de schaduw had mijn geest verwend,

totdat verliefdheid op een mooie vrouw mij vaardig maakte
en Cupido mij dwong bij hem soldaat te zijn.

Nu zie je mij druk in de weer en nachtgevechten voeren.
Wie niet zijn tijd verdoen wil, - laat hij minnaar zijn.
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AURORA
Amores I,13

Ze nadert boven zee en brengt op dauw-berijpte wagen
de dag aan - gouden echtgenote vaa een grijze man...

Waartoe die haast. Aurora? Wacht nog wat en laat de vogels
eerst klaar zijn met hun ritueel op Memnon’s graf.

Ik wil nu blijven liggen in fluwelen meisjesarmen,
nu meer dan eerst nog klemt mijn lief zich aan mij vast

en nu ook heerst er diepe stilte en frisse ochtendkoelte,
heel zuiver zingt een vogel uit zijn slanke keel.

Waartoe dan haast. Aurora? Vrouw noch minnaar is er blij mee.
trek met uw purperen hand die natte teugels in!

’t Is beter. Voordat u verschijnt, kan ook een stuurman beter
zijn sterren zien en zwalkt niet blindweg rond op zee.

Wie reist, moet bij uw komst zijn bed uit, moe of niet moe;
en een soldaat pakt weer verwoed zijn wapens mee.

U bent al op, als boeren naar het veld gaan met hun hooivork,
u leidt de lome ossen onder ’t brede juk,

berooft een schoolknaap van zijn slaap en jaagt hem naar de meester
die wreed zijnjongenshanden met de zweep kastijdt,

zoals u ook partijen voor de rechtbank daagt, alwaar men
vaak grote schade lijdt door één gesproken woord.

Geen advocaat, geen rechtsgeleerde ziet u graag verschijnen:
als hij uit bed stapt, wacht er weer een nieuw proces,

en als een moeder rust heeft en mag slapen van haar taken,
haalt u haar hand weer naar de wol van alledag.

Wat allemaal nog mag, maar dat een meisje vroeg moet opstaan,
wie pikt dat nu, tenzij hij niet om meisjes maalt?

Hoe vaak heb ik gebeden dat de nacht u zou weerstaan en
de sterrenlucht niet op de vlucht ging voor uw komst!

Hoe vaak ook, dat de wind uw wagenwiel kapot zou kraken,
uw paardenspan zou struikelen bij een dikke wolk.

Waartoe die haast? U bent jaloers! Ja, dat uw zoon zo zwart is,
komt door zijn moeders hart: dat heeft dezelfde tint.

De wou dat Tithonus eens over u kon gaan vertellen!
Er zou geen slechtere vrouw in heel de hemel zijn:

u loopt steeds weg, omdat hij al zo oud is; ’s ochtends vroeg al*
klimt u zijn bed uit naar de wagen die hij haat,

maar als u Céphalus nog altijd teder kon omhelzen
riep u nu ook: ‘Stil, paarden van de nacht! Geen haast!’
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Wanneer uw man zo oud is, moet ik dan als minnaar boeten?
Hebt u die grijsaard soms op mijn verzoek gehuwd?

Kijk naar de Maan, die haar geliefde Endýmion voor altijd
liet slapen. En zij was niet minder mooi dan u...

Ja, zelfs de godenvader deed voor zijn plezier twee nachten
smelten tot één, zodat hij u wat minder zag...

Genoeg gescholden nu. Aurora bloost, dus ze verstaat me!
Hoewel, - de dag verschijnt niets later dan verwacht.

* Aurora (Eos) was met de sterveling Tithonus gehuwd, die wel de onsterfelijkheid, maar niet de eeuwige
jeugd had verkregen - en daarom volledig ineengeschrompeld was.

VAN VROUWENJACHT EN MAAGDENROOF
Ars amatoria I 89-164

Je moet vooral op jacht gaan tussen de theaterbogen,
daar zul je rijker oogsten dan je had verwacht,
of je nu echte liefde zoekt of iets om mee te flirten,
iets voor de lange duur of voor één liefdesnacht.
Zoals een mier in druk verkeer voortdurend af en aan loopt
en met zijn kop het dagelijks graantransport versjouwt
of bijen die in eigen bosterrein en klaverweiden
neerstrijken en langs thijm en bloemkelk zwermen, - zó
rept menig elegante vrouw zich naar het vol theater,
in lange stromen - wat de keus vaak moeilijk maakt.
Ze komen om te kijken, kijken of men hen ziet komen,
voor prille kuisheid is dat niet de juiste plaats.

De vroegste Spelen, die van Romulus, waren al spannend:
het ongetrouwde mansvolk mocht zich troosten met
Sabijnse maagdenroof, in een theater dat geen marmer,
geen dakzeil had, nog geen safraan-besproeid toneel;
het loof waarmee de bomenrijke Palatijn zich tooide
ontplooide een ongekunsteld simpel speeldecor;
de mensen zaten bij elkaar in groepjes op de grasgrond,
een bladertak als parasol in ’t ruige haar.

De mannen keken om zich heen, elk wierp alvast een oogje
op ‘t meisje van zijn keus, stil broedend op wat kwam,
en toen een danser bij de klank van primitief Etruskisch
fluitspel de driesprong stampte op de aarden grond
en handgeklap hem begeleidde (wat toen nog spontaan ging),
gebaarde Romulus het startsein voor de roof:
direct sprongen ze op, hun wellust klonk met luide kreten,
de handen gretig naar de meisjes uitgestrekt.
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Die stoven op, doodsbange zwerm, als duiven voor een arend
of jonge lammetjes bij de aanblik van een wolf-

zo schrokken ook die meisjes van de ongastvrije aanval
der mannen. Geen die niet totaal van kleur verschoot.

Het was één schriktoneel, heel groot maar niet eentonig:
ze trokken zich aan ’t haar of stonden als versteend,

geluidloos huilend of in wanhoop schreeuwend om hun moeder
en bleven daar verlamd of renden gillend heen.

De meisjes werden meegesleept als buitgemaakte bruiden,
velen nog door de schrik wel zo aantrekkelijk.

Als eentje zich wat erg verzette en geen huwelijk wilde,
tilde de man haar in een liefdevolle greep

en zei: ‘waarom die tranen? Zonde van je mooie ogen!
Wat thuis je vader voor je moeder is, zal ik

voor jou zijn...’ (Romulus begreep pas iets van legerpremies,
als ik zo’n premie meekreeg, werd ik ook soldaat!).

In elk geval is sinds dat feestgebeuren ons theater
nog steeds voor mooie vrouwen een riskante plaats.

En ga dan zeker naar de renbaan met zijn puik aan paarden,
daar, in dat volgepakte Circus, ligt je kans:

je hoeft er niet met vingertaalje hart te laten spreken
of antwoord terug te krijgen door een sluiks gebaar.

Je mag er naast je dame zitten, niemand houdt je tegen
en lichaam tegen lichaam prangen, waar je kunt,

ja, mooier nog: je móet wel prangen, dat zijn Circusregels,
je móet je buurvrouw voelen, wie dat wil of niet.

Zodoende kun je ook een algemeen gesprek beginnen,
gewoon, beleefde praat, dat is de beste toon;

vraag haar vol interesse wie z’n paarden er gaan lopen
en kies meteen voor ’t paard dat zij haar voorkeur gunt,

en als de lange stoet met wit-ivoren goden langstrekt,
klap dan voor Vrouwe Venus watje klappen kunt.

Het kan gebeuren, dat er zand opspat, tegen de kleren
van jouw vriendin. Dat veeg je met je vingers weg,

en ook al valt er nergens zand, dan veeg je toch maar nergens,
zolang je maar een reden hebt attent te zijn.

En als haar mantel soms wat al te slordig langs de grond sleept,
til je die heel behulpzaam bij de zoom omhoog,

waarna je als beloning, en als zij het even toelaat,
met eigen oog ruim inzichLin haar benen krijgt.

Kijk ook nog even, wie er op de bank zit achter jullie:
dat hij haar zachte bibs niet met zijn knie belaagt...

Hun lichte zieltjes zwichten vaak voor praktisch niks: zo loont het
met vlot gebaar een kussentje te leveren

of met een dunne waaier voor wat frisse wind te zorgen
of voor een bankje dat haar korte voetjes schraagt.

Zo kan het Circus toegang zijn voor jonge liefde; zo ook
het bloedig gladiatorenzand bij ’t Forumplein.
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De naam van Ovidius blijft onverbrekelijk verbonden met contestatie. Die was er
reeds, zoals genoegzaam bekend, tijdens zijn leven zelf: een alom gevierd dichter die
door de keizer gedoemd werd om zijn laatste levensjaren in barre isolatie te slijten.
Die contestatie valt ook af te lezen uit de grote schommelingen, waaraan zijn
waardering in de loop der eeuwen onderhevig was: generaties die hem resoluut naast
Vergilius en Horatius plaatsen wisselen af met tijden die hem ongenadig afmaken.

Bij die contestatie, zowel tijdens zijn leven als in de appreciaties nadien, bekleden
zijn vroege werken - ‘jeugdwerken’ zo men wil, maar dan moet men met de Romeinen
de jeugd langer laten duren dan bij ons de gewoonte is - een centrale plaats. Zonder de
precieze toedracht te kennen mogen we wel met zekerheid stellen dat zijn vroegste
werken mee de aanleiding gevormd hebben tot de strenge represaille vanwege
Augustus.1 En als de Victoriaanse preutsheid op het einde van de vorige eeuw, bij
voorbeeld bij monde van Gaston Boissier, Ovidius met beslistheid afvoert als een
“débauché spirituel” - “een geestige viezerik” -, dan berust die verontwaardiging
geheel op zijn geruchtmakende eerste publikaties, die alle, op een of andere manier,
de libertijnse facetten der ‘liefde’ tot voorwerp hadden: Amores, Ars amatoria en
Remedia amoris.

Reden genoeg dus om, in deze bijdrage over de vroege werken, te peilen naar hun
omstreden karakter, zoals dat zich manifesteert, enerzijds in de literaire persoonlijk-
heid van hun schepper, anderzijds in de specifieke literaire technieken die daartoe
aanleiding konden geven.

In zijn literaire autobiografie (Tristia, IV, 10) vermeldt Ovidius enkele gegevens over
het begin van zijn carrière als schrijver. Zij vormen een goed uitgangspunt bij deze
poging om door te dringen tot de literaire persoonlijkheid van deze boeiende
figuur.

Naar eigen zeggen voelde hij zich al op jeugdige leeftijd onweerstaanbaar door de
Muzen aangelokt. Hij bleef weliswaar niet ongevoelig voor de zachte druk van
vaderskant, die voor een gedegen opleiding had gezorgd en die weinig heil zag in een
schrijversloopbaan (“Waarom je begeven aan een nutteloos bedrijf? Zelfs Homerus
heeft geen bezit nagelaten”, vs. 21-22), maar de jonge Ovidius betrapte zichzelf op
een bijna onwillekeurige natuurlijke neiging om zich in verzen uit te drukken (vs. 26
et quod temptabam dicere versus erat, “en wat ik ook trachtte te zeggen, het werd een
vers”). Toen hij dan definitief afzag van het respectabele bestaan als jurist en
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ambtenaar, waren zijn motieven wellicht niet die van een weldenkend Romein, maar
ze laten aan duidelijkheid niet te wensen over: lichamelijk zowel als geestelijk acht hij
zichzelf niet opgewassen tegen sollicita ambitio - een rusteloze carrièrejacht - en hij
waardeert vooral de tuta otia - onbekommerde rust - die de Muzen hem voorspiege-
len.

Op het ogenblik van deze keuze was hij overigens reeds, allicht met succes, voor
het literaire voetlicht getreden. Hij had openbare voorlezingen uit eigen werk
gehouden “toen zijn baard twee- of driemaal geschoren was” (vs. 57-58); dat moet
dan op 17/18-jarige leeftijd zijn geweest, rond het jaar 25 v. Chr. Bovendien waren
zijn jeugdidolen de gevierde dichters van zijn tijd. In zijn hart zal er dus wel weinig
twijfel aangaande zijn ware bestemming hebben bestaan.

Intussen is het wel boeiend om, met een afstand van twintig eeuwen, te lezen hóe
Ovidius de literaire scène van zijn tijd schetst:

“De dichters van die tijd heb ik vereerd en aanbeden,
en ik waande deze zieners, zoveel er waren, goden.
Vaak las de al oudere Macer uit zijn werk over vogels,
welke slangen schadelijk zijn, welke kruiden genezen;
bij menige gelegenheid las Propertius mij zijn liefdespassies voor,
in de kameraadschappelijke omgang die ons verbond.
Ponticus, beroemd om zijn epos, ook Bassus, om zijn jamben,
waren dierbare leden van mijn vriendenkring,
en het ritme van Horatius boeide onze oren,
terwijl hij geleerde liederen tokkelde op zijn Romeinse lier.
Vergilius heb ik enkel gezien, en het afgunstige lot
gunde mij voor vriendschap met Tibullus geen tijd.
Deze was uw opvolger. Gallus, Propertius de zijne,
ikzelf was in de rij van de tijd de vierde na hen.” (vs. 41-45)

Terwijl enkele nu obscure namen sterk op de voorgrond worden gebracht, ontkomt
men moeilijk aan de indruk dat gevestigde waarden als Vergilius en Horatius eerder
koeltjes worden gehonoreerd. Daarentegen reserveert hij een warm plaatsje voor zijn
vriendenkring, met o.m. Propertius, en betreurt hij het zeer sterk geen kans gekregen
te hebben om vriendschap te sluiten met Tibullus, die in hetzelfde jaar als Vergilius -
19 v. Chr. - zou sterven. Propertius, die gestorven is rond 15 v. Chr., moet hij nog een
tiental jaren gekend hebben.

Merkwaardig is ook de afwezigheid van elk expliciet literair waardeoordeel. Als
Ovidius zich situeert binnen een literaire traditie die Gallus, Tibullus, Propertius en
hemzelf verbindt, dan zegt hij daarbij uitdrukkelijk serie temporis, “in de rij van de
tijd”: wellicht een discrete wenk dat hij zich daarmee niet uitsprak over de serie
virtutis, de rangorde inzake kwaliteit. Alvast was hij zich vroeg van zijn talent en van
zijn succes bewust. Reeds in zijn vroegste werken houdt hij ervan zichzelf voor te
stellen als een twistappel voor de Muzen der verschillende genres (b.v. Amores, III,1),
en in het slotvers van zijn eerste boek Amores belijdt hij het geloof in zijn
onsterfelijkheid: vivam parsque mei multa superstes erit “ik zal leven en een groot deel
van mij zal de tijd trotseren”. In zijn Remedia amoris verklaart hij, helemaal niet
geplaagd door valse bescheidenheid, dat de elegie aan hem evenveel verschuldigd is
als het epos aan Vergilius (vs. 395-396). En aan het einde van zijn autobiografie, na
hulde gebracht te hebben aan de dichtkunst, die hem in het leven veel geschonken
heeft, luidt het - ditmaal wat bescheidener - : “Want ofschoon onze eeuw grote
dichters heeft voortgebracht, was het succes mijn talent niet ongunstig gezind, en al
sla ik vele dichters hoger aan: men zegt van mij dat ik niet hun mindere ben en in de
hele wereld word ik zeer veel gelezen” (vs. 125-128).
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Een laatste kanttekening bij deze passage: als Ovidius zichzelf literair typeert, dan
bedient hij zich verrassend genoeg niet van de Metamorphoses, waarvan de eeuwen
onmiskenbaar zijn opus magnum hebben gemaakt. In de plaats daarvan ziet hij zich
graag gekoppeld aan de grote namen in de liefdeselegie, waarmee hij duidelijk
verwijst naar zijn omstreden vroegste werk. Overigens rept hij in de genoemde
autobiografie met geen woord over de werken die zijn reputatie hebben gemaakt. In
de eerste versregel introduceert hij zich als de tenerorum lusor amorum, de speelse
dichter van lichte liefdeszangen: ook op latere leeftijd ziet hij dus zijn naam nog graag
vereenzelvigd met zijn vroegste werk.

Het afwijzen van de geijkte carrière, de afstandelijke opstelling tegenover
gevestigde waarden, de besliste zelfaffirmatie met verwijzing naar gecontesteerde
werken: de verleiding is groot om al deze trekjes in verband te brengen met een
diepgaande verschuiving in de mentaliteit, die men vaak beschreven vindt als een
generatieconflict. De oudere generatie, getekend door de gruwelen van de 15-jarige
burgeroorlog die volgde op de dood van Caesar, voelt zeer diep de weldaden aan van
de pax Romana, is de man die dit mogelijk gemaakt heeft. Augustus, diep dankbaar
en werkt onvoorwaardelijk mee aan diens politiek van moreel réveil. De literaire
exponenten van deze generatie zijn figuren als Vergilius en Horatius. Daarnaast staat
een generatie van jongeren voor wie de burgeroorlog slechts een vage herinnering is,
die de weelde en de stabiliteit van het machtige Rome als vanzelfsprekend ervaren, en
die niet inzien waarom ze daar niet ten volle van zouden genieten.

Het ware echter onjuist dit spanningsveld in de mentaliteit te beperken tot één
enkele generatie. Als Ovidius een typische exponent is van de jongere generatie, dan
is het even duidelijk dat hij meteen ook een traditie voortzet die reeds vóór de
burgeroorlog bestond, en die met name bekend is uit de zestiger jaren van de eerste
eeuw v. Chr., de generatie van Catullus. Ook toen manifesteerden zich groepjes
kritische, non-conformistische intellectuelen, die zich in hun opvattingen en gedrag
eerder aan de rand van de gevestigde maatschappij bewogen, en die zonder twijfel het
mondaine leven te Rome animeerden. Een kliekje als dat rond de beruchte Clodia
ging gretig tegen de gevestigde orde in, zowel door een geruchtmakend sociaal
gedrag als door vlijmscherpe politieke polemieken. De dichtbundel van Catullus of
de Pro Caelio van Cicero leggen daar een sprekend getuigenis over af.

Er bestaat geen reden om eraan te twijfelen dat deze marginale, contestataire
stroming binnen de samenleving zich steeds is blijven handhaven, met dien verstande
evenwel dat ten tijde van Augustus de politieke aggressiviteit grotendeels was
weggeëbd. Maar het mondaine ‘salon’-leventje is zeker blijven bestaan, en het is
vooral tegen de achtergrond van dat milieu dat de motivatie voor en de persoonlijk-
heid achter de vroege werken van Ovidius bevattelijk wordt als een samenhangend
geheel. Bedoeld wordt een entourage met de ‘jeunesse dorée’ van Rome, rijkeluiskin-
deren en ambitieuze jonge intellectuelen, die elkaar ontmoetten op de galante
avondfeesten, die zich de luxe van het non-conformisme konden permitteren, een
groep aangevuld met courtisanes en demi-mondaines, getrouwd of tussen twee
echtscheidingen in, en al die anderen die maar al te graag in de schaduw der groten
vertoeven. Hun instelling is die van verfijnde levensgenieters, die zich het leven zo
aangenaam en gemakkelijk mogelijk willen maken, die geen boodschap hebben aan
de ernstige verplichtingen van het burgerleven (niet voor niets moest Augustus
drastisch ingrijpen in de sociale puinhoop van zijn tijd), wat echter niet impliceert dat
ze cultureel ongeïnteresseerd zouden geweest zijn: integendeel zullen bepaalde
kunstuitingen een wezenlijk onderdeel gevormd hebben van hun verfijnd amuse-
ment.
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Dat milieu moet graag bereid gevonden zijn om plaats te maken voor de rijzende
ster van de populaire dichter Ovidius. Deze laatste van zijn kant speelde ideaal in op
dat publiek. Hij behandelde een thematiek die bij ernstige burgers taboe was, en
wellicht precies daarom des te meer op prijs werd gesteld in dit milieu. Bovendien was
ook de manier waarop hij zijn thema behandelde uitermate geschikt voor een
mondaine context. De vroege werken van Ovidius lenen zich inderdaad niet direct tot
serene consumptie. Ze bloeien pas echt open in het volle hart van dat opgewekte
mondaine gezelschapsleven, in de geanimeerdheid van een vrolijk avondfeest, waar
een dichter die schrijft met de knipoog naar zijn publiek, het effect van die knipoog
onmiddellijk kan registreren, waar het gezelschap het onderwerp zal commen-
tariëren, de dichter kan uitdagen en vragen om meer en beter, waar de dames in volle
ontvoogding zijn aandacht zullen vragen voor hun kijk op de liefde.

Met een weinig verbeelding en die context voor ogen kan men moeiteloos een -
weliswaar ten dele hypothetische maar zeer verleidelijke - rode draad zien lopen door
het vroege oeuvre van Ovidius: steeds blijft hij hetzelfde geapprecieerde thema
aansnijden, terwijl hij telkens de uitdaging aanvaardt om een nieuwe dimensie of
vormgeving te vinden.

Met dit alles is hoegenaamd niet beweerd dat Ovidius het geschetste milieu koel
berekenend zou misbruikt hebben met het oog op zijn persoonlijke carrière, dat hij als
het ware zijn talent zou geprostitueerd hebben voor dit publiek. Alles wijst erop dat
deze veronderstelling geen schijn van kans maakt. Ovidius voelde zich in dat milieu
gewoon als een vis in het water, diep in zijn wezen is hij een op en top mondaine
persoonlijkheid, en dit kenmerk zal nooit geheel en al uit zijn werk verdwijnen. Hij is
er niet de figuur naar om, zoals tal van beroemde voorgangers, in de verstikkende
grote stad kwijnend te zitten hunkeren naar het buitenleven of het simpele leven van
vroeger, integendeel:

“Vroeger was er ruwe simpelheid, nu is Rome van goud,
en bezit het de hele rijkdom van een onderworpen wereld.
Zie hoe het Kapitool nu is, hoe het vroeger was:
je zou denken dat het een andere Jupiter toebehoorde;
nu pas is de Curia zo een hoge vergadering waardig:
onder het bewind van Tatius was ze nog van riet! (...)
Het verleden mag anderen behagen, ik prijs me gelukkig
dat ik nu geboren ben: deze tijd is geknipt voor mijn levensstijl”.

(Ars amatoria, III, 113-122)
Ofwel is dit ironie, maar dan zo yof als men bij Ovidius nooit leest, ofwel de
liefdesverklaring van de man die de mondaine grote stad nodig had om te kunnen
ademen. Dit laatste is ongetwijfeld dichter bij de waarheid.

Wil men nu aantonen dat de rode draad van de mondaine inslag alomtegenwoordig is
bij de genese der vroege werken, dan levert de eerste publicatie, de Amores (25 - ca.
16 v. Chr.), daarbij uiteraard niet het minste probleem. Door de evocatie van de ups en
downs uit zijn affaire met de genaamde Corinna2 betrad hij de populaire paden,
waarop Catullus met zijn Lesbia, Tibullus met zijn Delia en Nemesis, en Propertius
met zijn Cynthia hem waren voorgegaan Maar Ovidius betrad de eerbiedwaardige
paden met een frivole nieuwigheid. Lichtvoetig parodieert hij het genre door de
ik-figuur, die bij zijn voorgangers in wezen hopeloos verliefd was en in die
hoedanigheid naïef-rechtlijnig dacht, op een subtiele manier te ontmaskeren als een
doortrapt comediant. Zijn ik-figuur mag dan wel verliefd zijn, maar tegelijk is hij
uitgeslapen genoeg om beide voeten op de grond te houden en zich niet al te veel
illusies te maken, en al klinken zijn dure eden vaak even pathetisch als bij de
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voorgangers, even vaak blijkt de pathos ditmaal een schaamteloos masker, waarach-
ter weloverwogen eigenbelang schuilgaat.

Van het werk dat hier chronologisch op volgt, de tragedie Medea, bezitten we
welgeteld twee verzen die niet eens op elkaar volgen; veel valt daar dus niet uit op te
maken. Maar het lijkt wel een anders gestemd werk geweest te zijn dan het
voorafgaande: het inspireerde Quintilianus immers tot de bedenking dat we uit deze
tragedie kunnen opmaken wat voor een groot dichter Ovidius had kunnen worden,
indien hij zijn talent met wat meer zelftucht had geleid (Inst.orat., 1,10,98). Zo te zien
pleit deze opmerking niet voor de stelling van de rode draad, maar anderzijds heeft
Ovidius dan toch maar hét prototype van de passionele liefde, Medea, als onderwerp
gekozen, en bovendien is het wellicht niet zonder betekenis dat Ovidius de tragedie
voorbestemde voor recitatie en niet voor opvoering: hij mikte dus op een kleine,
besloten kring.

Wat er ook van zij, het volgende werk is wel bewaard, en daar verschijnt de rode
draad onmiskenbaar terug. Het gaat om de Heroides (na 20 v. Chr.), een collectie van
15 brieven die vrouwen uit de mythologie zouden geschreven hebben aan de man die
hen in de steek had gelaten. Men kan zich best voorstellen hoe Ovidius hiermee is
ingegaan op een uitdaging van zijn mondaine vriendinnen om de passie ook eens
vanuit hun standpunt te benaderen. Ovidius doet dit door overbekende mythen plots
vanuit een verrassende invalshoek te belichten, van waaruit de rol der mannen niet al
te fraai overkomt. Zo vindt men in deze collectie bij voorbeeld een brief van Dido aan
de gevluchte Aeneas, vol met citaten en verwijzingen naar het 4e boek van Vergilius’
Aeneis, die in hun nieuwe context een dubbele bodem meekrijgen. Deze op en top
mondaine Spielerei’ kreeg trouwens een tweevoudig staartje: een zekere Sabinus
heeft achteraf, duidelijk voor de literaire grap, enkele van de geviseerde mannen laten
antwoorden. En het kan geen toeval zijn als Ovidius later (ca. 8 n. Chr.?) zijn collectie
heeft aangevuld, maar dan met briefparen, brief en antwoord, waarbij het initiatief
dan weer van de mannen uitgaat: mondain spel tot en met.

Ongeveer in dezelfde periode moet het leerdicht Medicamina faciei femineae
geschreven zijn (“Verzorging van het gelaat der vrouwen”). De 100 verzen die
hiervan bewaard bleven doen op het eerste gezicht wat on-Ovidiaans aan, met de vrij
technische beschrijving van de samenstelling van een schoonheidsmasker. Maar de
speels-plagerige ouverture aan het adres der mondaine dames knoopt aan bij de rode
draad, en wie zou het verbazen als uiteindelijk mocht blijken dat Ovidius een parodie
wou maken op het gedicht over kruiden van zijn oude idool Aemilius Macer?

Alleszins moet deze vingeroefening in het didactische genre Ovidius goed bevallen
zijn, want behalve een ingekorte heruitgave van de Amores in 3 boeken zal hij in de
vroege periode enkel nog didactische werken produceren, nl. zijn beroemde Ars
amatoria en de Remedia amoris (ca. 2 v. Chr. - ca. 1 n. Chr.). Dat deze werken vanuit
een mondaine inspiratie geschreven werden hoeft geen verder betoog. Er is niet alleen
de frivole immorele thematiek (een leerboek in de ‘ars’ van het verleiden), maar ook
het feit dat hij aan de oorspronkelijke twee boeken bestemd voor mannen, enkele
jaren nadien, een derde voor de vrouwen heeft toegevoegd, naast de corrigerende
aanvulling, de Remedia amoris, die precies het tegengesteld resultaat (hoe men van
een verliefdheid kan verlost raken) beoogt.

Zo kan men door het gehele vroege oeuvre, min of meer met zekerheid, die constante
terugvinden, die een waarschuwing inhoudt om bij de lectuur ervan nooit die
mondaine context uit het oog te verliezen. De beste manier om Ovidius op zijn
waarde te schatten is zich steeds voor te stellen hoe hij zijn werk debiteert in de
prikkelende en vrolijke sfeer van een gezellig avondje met de vrienden: pas dan zal
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men ten volle attent zijn op de knipoogjes en de dubbele bodem van zijn uitspraken,
en wie die dimensie mist, mist veel - om niet te zeggen: de essentie.

Het loont beslist de moeite om deze typisch mondaine technieken even concreet
van nabij te bekijken. Zij vertegenwoordigen inderdaad het inwendige aspect van de
mondaine inslag, die in het voorafgaande eerder in de uiterlijke omstandigheden
werd nagespoord. De concrete illustratie blijft hier beperkt tot de Amores: ze bevatten
enerzijds de vroegste gedichten, maar dragen - wegens de latere verbeterde uitgave -
ook de stempel van de rijpere dichter, zodat het werk kan doorgaan als een grootste
gemene deler van het vroege oeuvre.

Vanaf de eerste regels laat Ovidius blijken dat deze literatuur niet zozeer ernstig wil
genomen worden maar op de eerste plaats wenst te amuseren: “Ik maakte me op om
in zwaarwichtige toon wapenfeiten en gewelddadige oorlogen te bezingen, in een
metrum dat paste bij het onderwerp: het volgende vers was gelijk aan het vorige.
Cupido heeft, zegt men, gegrinnikt en geniepig één versvoet weggepikt” (I,1,1-4).
Ovidius opent zijn bundel met het bijna obligate excuus dat hij geen ‘ernstig’ genre in
doorlopende hexameters, zoals het epos, zal beoefenen. Dit thema keert herhaaldelijk
terug in de Latijnse literatuur en steeds gaat het er even plechtstatig aan toe. Zo
schilderde Propertius zichzelf af, neerliggend op de Heliconberg en ervan dromend
dat hij in een epos de geschiedenis van Rome zou bezingen; maar Apollo roept hem
Streng tot de orde met de terechtwijzing dat hij daarvoor onvoldoende getalenteerd is
(III,3). Ovidius’ aanzet is even plechtstatig als die van zijn vriend Propertius, met
name door de onmiskenbare assonantie met de aanhef van de Aeneis (vgl. arma
virumque cano en arma gravi numero). Maar in de plaats van de ongenaakbare Apollo
treedt de ondeugende Cupido, die heimelijk een versvoet steelt en daardoor de
doorlopende hexameters ombuigt tot elegische disticha. En waar Apollo Propertius
tot de orde riep, is het nu Ovidius die zich veroorlooft een godheid op zijn nummer te
zetten.

Een dergelijke aanpak is representatief voor het amusement van de literaire
Romeinen, die hun literatuur zo ongeveer uit het hoofd kenden en daardoor zelfs de
meest subtiele toespelingen dadelijk opmerkten. Zij moeten dan ook direct de ironie
en parodie hebben aangevoeld in de manier waarop Ovidius met de traditie
omsprong. Daarbij zullen zij het wel op prijs gesteld hebben dat, bij alle ironie, de
traditie toch niet bespottelijk werd gemaakt. Dit wordt onvoldoende onderkend door
hen, die de Amores als een burleske van het genre hebben bestempeld. De gekozen
golflengte is die van de plagerige knipoog, waarbij als pikant detail de mogelijkheid
mag genoteerd worden dat het vaak geïmiteerde model, Propertius, persoonlijk bij de
recitaties aanwezig was. Het zal je dan maar overkomen datje een beroemd gedicht
(III,23) hebt geschreven, waarin vol verdriet en weemoed afscheid genomen wordt
van het verloren gegane schrijftafeltje dat zoveel woorden van liefde heeft
overgebracht; dat gedicht begon zo: Ergo tam doctae nobis periere tabellae - “Onze zo
ervaren schrijftafeltjes zijn dus toch verloren gegaan”. En terwijl je nietsvermoedend
geniet van een banket, hoor je plots declameren: Flete meos casus: tristes rediere
tabellae - “Ween om mijn lot: naargeestig zijn mijn schrijftafeltjes teruggekeerd”,
maar in de plaats van een droeve klacht volgt dan een scheldpartij tegen de
onschuldige tafeltjes, omdat ze met slecht nieuws zijn teruggekeerd (Amores, I,12).
Of nog: je hebt je geliefde voorgehouden een voorbeeld te nemen aan de toewijding
van Aurora, de Dageraad, die smoorverliefd is op haar nochtans veel oudere
echtgenoot Tithonus, die elke morgen klaagt dat de dag voor haar veel te vroeg komt,
en die zich ongaarne klaarmaakt om de wereld de weldaad van het licht terug te
schenken (II,18). En je hoort dan je jonge vriend Ovidius diezelfde Aurora ten tonele
voeren, maar dan een Aurora die ’s morgens niet vlug genoeg kan zijn om opgelucht
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het echtelijke bed te verlaten, met het gevolg dat de mensen op aarde tegen hun zin de
karweien van elke dag weer moeten opnemen (Amores, I,13).

De voorbeelden van dit mechanisme zijn legio. Ovidius doet ten dele wat van hem
verwacht werd, nl. de voorgangers navolgen, maar hij verrast door de manier waarop.
De traditie wil dat het vereerde model, met de nodige variatie, hergebruikt wordt in
een vergelijkbare context. Ovidius recycleert de traditie door de thematiek in een
onwennig decor te laten evolueren. Het resultaat is parodie, verre van grof of boertig,
maar rijk door de veelvoudige verwijzingen.

Deze parodie keert ook terug in een tweede bestanddeel van het mondaine
amusement, nl. de luchtige manier waarop Ovidius omspringt met bepaalde
respectabele ideeën. De balorige Aurora en de ondeugende Cupido zijn typisch voor
de familiaire portrettering der goden. Soortgelijke vrijpostigheden permitteert hij
zich tegenover het gerecht (waar hij bepaald een afkeer moet van gehad hebben:
steeds is er de associatie met menselijk leed en corruptie om het geld) en het leger.
Sommige van deze oprispingen werden recent aangegrepen om Ovidius op te
kloppen tot een criticus van zijn tijd, maar deze visie maakt weinig kans. Van
familiaire spot naar bijtende kritiek is een hele stap, en overigens zijn Ovidius’
uitspraken onvoldoende aggressief om als echte satire te kunnen doorgaan.
Bovendien waren ook zijn modellen reeds op het idee gekomen om bij voorbeeld de
hofmakerij te vergelijken met een militia (krijgsdienst). Wanneer Ovidius deze
thematiek weer opneemt, lijkt dit vooral gedaan met de bedoeling de fundamentele
oneerbiedigheid van deze vergelijking in de verf te zetten, door de minder aangename
facetten van het vrijersbestaan schromelijk te overdrijven (o.m. in Amores, 1,9: Militat
omnis cimans, et habet sua castra Cupido... - “Elke minnaar speelt soldaat, en ook
Cupido heeft zijn kazerne...”). Krijgt de militia daarbij onvermijdelijk een veeg uit de
pan, dan komt die veeleer uit de literaire dan uit de sociale pan. Juister ware het te
stellen dat Ovidius weigert bepaalde respectabele instellingen ernstig te nemen, en
met deze houding zal hij wel uitstekend ingespeeld hebben op de koketterie van het
mondaine milieu.

Resoluut centraal in deze context staat natuurlijk de idee van de liefde, en ook hier
legt Ovidius dezelfde houding aan de dag: hij spreekt zich geenszins uit tegen het
waardevolle van de liefde, maar neemt de zaak evenmin ernstig op. Waarschijnlijk
druiste deze houding regelrecht in tegen de bedoelingen van keizer Augustus, die
precies wenste het huwelijk te herwaarderen en de buitenechtelijke verhoudingen te
ontmoedigen. Weliswaar stelt Ovidius bij het begin van de Ars amatoria (I,21-24)
expliciet dat hij zich met zijn frivool onderricht niet tot de gehuwde vrouwen wendt:
“wij zullen de rechtmatige liefde en de geoorloofde ondeugd bezingen, en mijn boek
zal geen enkele blaam bevatten”. Maar intussen wekt hij voor het overige de indruk
dat alleen de buitenechtelijke liefde bestaat, en zijn “geoorloofde ondeugd” wijst
voldoende op een al bij al troebele situatie. Van de ene betrokkene, de man, is het
onduidelijk of hij gehuwd is; dit detail was wellicht niet zo belangrijk, aangezien de
Romeinen de escapades der gehuwde mannen tolereerden, zolang ze maar geen
gehuwde vrouwen in opspraak brachten. De betrokken vrouw is dus in principe geen
eerbare of gehuwde dame, maar evenmin een goedkope straatmadelief: allicht gaat
hetomdemi-mondaines, eventueel tussen twee echtscheidingen in, maar soms nog
gekoppeld aan een vir (minnaar of echtgenoot?), zelden aan een maritus (echtgenoot).
Het spel dat beiden spelen is dat van de ‘tijdelijke vaste verkering’, en de centrale
spelregel is zeer eenvoudig: we doen allebei net alsof het echt gemeend is.

De mondaine aantrekkingskracht van Ovidius’ aanpak ligt in de vrijpostigheid
waarmee hij deze hypocriete situatie bespreekt als totaal vanzelfsprekend. De ironie
die daar onvermijdelijk uit voortvloeit komt het best tot uiting in de Ars amatoria,
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waarbij - fundamenteel immorele - raadgevingen en wijsheden, die normaal discreet
uitgewisseld worden, pseudo-ernstig als ervaren leraar aan de man en vrouw slijt. In
de Amores ligt het accent van diezelfde ironie enigszins anders, omdat dezelfde
opinies daar verwoord worden, als het ware van binnenuit, door de betrokken man.
Deze beschikt echter net als de leermeester over voldoende ervaring om zich met de
nodige reserves in het avontuur te begeven, en daardoor is de afstand tussen beide
werken in feite niet zo groot.

Zo is meteen het derde bestanddeel ter sprake gekomen van het mondaine
amusement, nl. Ovidius’ parodiërende tekening van de ik-figuur, de ‘persona’. Zoals
reeds gezegd, was het de voorgangers Catullus, Tibullus en Propertius menens in hun
verhouding met hun minnares3 Ze zien zichzelf graag als de hopeloos verliefde
minnaars, reddeloze slachtoffers van hun passie. Ogenschijnlijk is de ‘persona’ bij
Ovidius net zo’n rechtlijnige, gepassioneerde figuur, met dit verschil nochtans dat
deze laatste, vaak in volle vertoon, een knipoog over de schouder werpt naar zijn
publiek: tegenover zijn minnares speelt hij het spel, maar de lezer weet dat hij zich
terdege bewust is van eventuele onaangename verrassingen.

Vooral de Amores, met hun benadering van binnenuit, lenen zich tot tal van
variaties op het thema van deze dubbelzinnigheid. Schematiserend zou men kunnen
zeggen dat Ovidius dit effect vooral nastreefde met behulp van drie technieken. De
meest directe is die van expliciete uitspraken, waarmee de ‘persona’ onomwonden
aangeeft zich bewust te zijn van het precaire karakter der verhouding. Een extreem
voorbeeld is de teneur van het voorlaatste gedicht der collectie (III, 14): “tot daar toe
datje mij bedriegt, maar heb dan asjeblief de goede smaak om mij er niet met de neus
bovenop te duwen: laat me de illusie!”. Maar Ovidius beschikte ook over meer
originele en genuanceerde technieken in zijn repertoire, om dat gebrek aan
overtuiging bij de minnaar te laten blijken. Zo bouwt hij de dubbelzinningheid enkele
keren pas helemaal aan het einde van een gedicht in, met het effect van een
onthullende anticlimax, die al het voorafgaande doorprikt als aanstellerige pose.
Aanvankelijk wordt een thema geheel in de lijn der slaafse minnaars ontwikkeld. Zo
begint I,10 als een verontwaardigde aanklacht tegen de hebberigheid der minnares,
die steeds maar om geschenken vraagt: “liefde”, zo stelt de ‘persona’, “wordt niet
betaald, tenzij met trouw en toewijding!”. Zo gaat het een tijdlang door, tot het
roerende rekwisitoor afgesloten wordt met de laconieke mededeling: “Kom, ik zal je
dat geschenk wel geven; alleen, je mag er niet zo naar vragen”. De meest opvallende
techniek evenwel is die van corresponderende gedichten, d.i. die elkaar flagrant
tegenspreken of minstens een feit vanuit een totaal verschillende hoek belichten. In
II,7 verdedigt de ‘persona’ zich verontwaardigd tegen de beschuldiging van Corinna
dat hij haar zou bedrogen hebben met een slavin. Onmiddellijk daarop, in II,8, richt
hij zich dan tot de slavin in kwestie met de vraag hoe hun slippertje toch kan uitgelekt
zijn, en met het verzoek om het nog eens over te doen. In het gedicht I,4 wordt een
ware ars decipiendi opgedist: Corinna kijgt vanwege de ‘persona’ instructies om haar
officiële vrijer aan tafel te bedriegen; in II,5 lezen we dan weer hoe Corinna die
instructies op een diner opvolgt, evenwel om de “persona” met een derde te
bedriegen! Zo zijn er nog tal van voorbeelden, die alle met de eerder vermelde
technieken dit gemeen hebben, dat ze de ‘liefde’ als een fundamenteel dubbelzinnig
verschijnsel hekelen. Los van elke context is dit verwerpelijke frivoliteit, maar binnen
de mondaine context - waar Ovidius’ vroege oeuvre onverbrekelijk mee verbonden is
- betekent het niet meer dan pikante en amuserende badinerie.

Met dit alles werd misschien overdreven de aandacht gevestigd op de amuserende
mondaine inslag van Ovidius’ vroege gedichten. Daarmee zijn ze echter geenszins
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naar de literaire schroothoop van de wegwerp-literatuur verwezen, al is dat risico -
uitgerekend bij een onderwerp als de liefde - lang niet denkbeeldig. Daar staat
gelukkig tegenover dat Ovidius genoeg kwaliteit in huis had om het inherente gebrek
aan ernst niet te laten verwateren tot banaliteit.

Om te beginnen is daar zijn unieke gave om spits en gevat te verwoorden. Men doet
deze gave wel eens denigrerend af als ‘retoriek’, maar bij Ovidius betekent dit geen
holle woordenkramerij. Ieder die vindingrijke woordkunst kan smaken, die woord-
spelingen weet te waarderen en een beknopt-verrassende formulering in soepel
lopende hexameters, kan bij Ovidius terecht. Een tweede grote kwaliteit is zijn
intelligente humor, die geraffineerde ironie, die wel spot, maar nooit kwetsend of
gemeen is, in feite ook nooit echt platvloers, die men met de glimlach - al of niet
vergezeld van gegrinnik - leest. Grotendeels berust deze humor op een derde
verdienste - lang niet de minste - , nl. het scherpe psychologische doorzicht dat
Ovidius bij alle frivoliteit demonstreert. Dit zou wel eens de belangrijkste reden
kunnen zijn waarom zijn werk soms zulke verontwaardiging heeft uitgelokt. Als
moralisten tegen Ovidius fulmineren, is het dan niet omdat hij, uitgerekend in de
taboesfeer, juist die kleine kanten van de mens blootlegt waar deze niet zo fier op is,
maar die desondanks aten toe de vervelende kop opsteken. Alles bij elkaar redenen
genoeg om aan de lectuur van de vroege gedichten van Ovidius intens genoegen te
beleven.

NOTEN

1. Voor een ander standpunt, zie Hofmann p. 63 en Schmidt p. 100, n.10. (Red.)
2. Voor Corinna zie ook Hofmann p. 63. (Red.)
3. Zie echter Hofmann p. 63. (Red.)
* Aangepaste tekst van een voordracht, onder de titel ‘De jonge Ovidius’ gehouden voor het N.K.V te
Antwerpen op 25 maart 1987.
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Het vertrouwen dat met het principaal van Augustus een nieuw tijdperk zou
aanbreken, dat het na de slag bij Actium, in 31 v. Chr., gedaan zou zijn met de
gewapende confrontaties tussen burgers van Rome onderling, die bijkans een eeuw in
beslag hadden genomen en slechts ellende veroorzaakt, dat de strijdbijl definitief
begraven zou zijn: dat vertrouwen, aanvankelijk voorzichtig gekoesterd, bleek met
het verstrijken der jaren die direct voorafgingen aan onze jaartelling allengs meer
gegrond. Men begon weer adem te halen. Met Augustus begon het leven opnieuw: in
hem was Romulus weer opgestaan, de Stad opnieuw gesticht, uitgewist de
bloedschuld die haar sinds Remus’ gewelddadige dood had aangekleefd. Met dit
besef, van hogerhand gepropageerd, ging een grote belangstelling voor Romes oudste
geschiedenis gepaard en aan die belangstelling werd op vele wijzen tegemoet
gekomen. Symptomen daarvan zijn op alle terreinen van het politieke en culturele
bestel waar te nemen: numismatiek, beeldende kunst en literatuur speelden erop in.
Herinnerd zij slechts aan de schrijvers die het Réveil van Augustus van harte
steunden, aan Vergilius en Horatius. Maar ook Livius, die zich wat afzijdig hield van
de augusteïsche politiek, liet zich niet onbetuigd: met het Eerste boek van zijn Ab
Vrbe Condita, dat Romes geschiedenis van de oudste tijden tot de verdrijving van de
koningen omvat, heeft hij voor tijdgenoot en nageslacht een monument van blijvende
betekenis opgericht: zijn woorden vonden direct weerklank in contemporaine
literatuur en hebben daarna nooit opgehouden voor schilders bron van inspiratie te
zijn. Zo ontstonden er werken van een duidelijk nationaal karakter.

Ook van Ovidius’ hand zag er een het licht, de Fasti oftewel Kalender, dat een
actueel onderwerp behandelde; immers, in 46, had Julius Caesar zijn kalenderhervor-
ming ingevoerd, de z.g. juliaanse tijdrekening, die de gangbare tijdrekening bleef tot
ook deze hervormd werd door paus Gregorius XIII, die in 1582 ineens van 4 op 15
oktober overging met overslaan van de tussenliggende data; het was in die nacht dat
de beroemde Spaanse mystica Teresia van Avila overleed: zodoende valt haar
feestdag op 15 oktober.                             

Ovidius begon zijn Fasti toen zijn Metamorphosen de voltooiing naderden; zijn
faam berustte voordien vooral op liefdespoëzie, en het bezingen der liefde heeft hij in
geen van zijn werken, waar zich maar een gelegenheid voordeed, nagelaten. Hij
stelde zich voor om in de Fasti het gehele Romeinse jaar te behandelen, alle feesten
die de kalender kende, hun ontstaansgeschiedenis inbegrepen, de tempora cum causis,
zoals hij het zelf formuleert in de eerste drie woorden van het werk. Met het
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onderwerp was de opbouw ervan als vanzelf gegeven: twaalf maanden, dus ook
twaalf boeken. Maar het lot beschikte anders. Zes boeken, omvattend de maanden
januari tot en met juni, waren voltooid, toen het uur der verbanning naar Tomi sloeg,
dat tot gevolg had dat de tweede helft van het werk ongeschreven bleef. Vijftig jaar
oud, in 8 n. Chr., verliet de dichter Rome: hij zou er nooit meer terugkeren.1
Bronnenstudie was van toen af aan welhaast onmogelijk geworden: hij moest het
stellen zonder de Romeinse bibliotheken.

Over de bronnen die hij voor de eerste zes boeken geconsulteerd heeft vertelt
Ovidius ons nauwelijks iets. Hij gewaagt van Oude Jaarboeken (Annales Prisci: 1,7),
van in verf aangebrachte kalenders (Picti Fasti: 1,11), maar het waren vooral de goden
zelf, wier feesten hij bezingt, die hem de stof aanreikten. Uiteraard dienden ook de
Muzen hem van advies. Een enkele maal noemt hij een sterfelijke zegsman: een oude
heer naast wie hij toevallig in het theater gezeten is (4,378), een oude vriend (4,687),
een priester (4,910), een oude vrouwtje dat hij op straat ontmoette (6,397): steeds dus
oudere lieden die nog weet hadden van d’aloude riten (1,631). Wie hij echter niet
noemt, is zijn geleerde tijdgenoot Verrius Flaccus, van wie wij uit Suetonius (De
grammatica 17) weten dat hij te Praeneste, het tegenwoordige Palestrina, niet ver van
Rome, een standbeeld had in het bovendeel van Fortuna’s tempel bij de halfcirkelvor-
mige marmeren bank, waar hij omstreeks het jaar 5 de door hem geredigeerde Fasti
had laten inbeitelen; van deze stenen kalender zijn nog fragmenten bewaard gebleven
(afb. l). Het is verder zeker dat een uitvoerige versie van dit werk ook in boekvorm in
omloop is geweest, en dat daarop Ovidius vermoedelijk zinspeelt, wanneer hij zijn
naarstig bladeren in de Fasti ter sprake brengt (1,657). Overigens stonden hem ook
nog andere werken ten dienste, o.a. het grote Oudhedenboek (Antiquitates) van
Varro.
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Maar genoeg nu over de bronnen. Wat het werk voor ons zo interessant maakt zijn
de al eerder genoemde causae. Het woord causa (vertaling van het Griekse α�τÝα)
keert regelmatig in het werk terug (1,1; 115; 133; 166; 187; 189:233 enz.), geeft het
karakter ervan aan. Anders gezegd: de Fasti zijn een aetiologisch gedicht. Ovidius
was niet de eerste die dit genre hanteerde: de geleerde Alexandrijnse dichter
Callimachus was er de maker van en Catullus had er al eens een gedicht (carmen 66)
in geschreven. Ook Ovidius1 directe voorganger Propertius had het beoefend en zich
de Romeinse Callimachus genoemd (4. l, 64), maar zijn gedichten zijn meer geleerd
<jan onderhoudend Ovidius daarentegen boeit meteen en blijft boeien, niet alleen
door zijn wijze van behandelen, maar ook door zijn virtuoze woordkunst en
verteltechniek. De Fasti zijn een blij geschrift, een heerlijk leesboek, ten onzent, maar
ook wel daarbuiten miskend; en onbekend maakt onbemind.

Wat belet het eens open te slaan? De beroemde Sir James George Frazer, auteur
van The Golden Bough, heeft er een uitgave van verzorgd (met een Engelse vertaling
en een groot Appendix) in de bekende serie The Loeb Classical Library, nr. 253.
Verschenen in 1931 is het herhaalde malen herdrukt en juist dezer dagen verschijnt er
van deze ‘classic in its own right’ een herziene en naar tekst en noten bijgewerkte
druk. De zes boeken hebben samen een omvang van bijna vijfduizend verzen, zodat
met behulp van de vertaling het werk in zijn geheel te lezen is. Dat behoeft niet
noodzakelijk in één adem te gebeuren: Ovidius volgt de kalender van dag tot dag; de
lezer krijgt dus niet te omvangrijke tekstgedeelten voorgeschoteld en deze zijn
bovendien steeds afgeronde gehelen. De lectuur wordt extra pikant, wanneer zij
gelijke tred houdt met de bezongen dagen. Als versmaat heeft Ovidius gekozen voor
het elegisch distichon, dus voor het verzenpaar van daktylische hexameter gevolgd
door een pentameter; deze keuze maakt het hem mogelijk een wat subjectiever toon
aan te slaan dan wanneer hij, zoals in didaktische poëzie gebruikelijk, gekozen had
voor louter hexameters.

Elk boek heeft zijn eigen inleiding, bestaande uit de aanroeping van de godheid aan
wie de maand gewijd is of een etymologische verklaring van de naam der maand; dan
volgt de rij der dagen. De presentatie daarvan in de tekstuitgaven geschiedt in
hoofdletters, die zonder verklaring de lezer misschien zouden afschrikken. Daarom in
het kort het volgende. Elke maand van de Romeinse kalender kent drie vaste dagen:
de eerste dag, Kalendae geheten, de vijfde of de zevende, Nonae geheten, en de
dertiende of vijftiende, de Idus, afgekort: Kal., Non. en Id. (of Eid.). De zevende en
vijftiende hebben plaats in de maanden maart, mei, juli en oktober, in de andere
maanden hebben de Nonae en de Idus hun plaats op de vijfde resp. dertiende dag.
Voorts waren alle dagen van het jaar doorlopend van een der letters A tot en met H
voorzien: 1 jan. heeft een A, 2 jan. een B enz.; 31 dec., de laatste dag, heeft een C.
Zodoende was er een doorlopende reeks van telkens acht dagen, waarvan er één
marktdag was. Deze dag werd per jaar aangegeven: bijvoorbeeld in het jaar 69 n. Chr.
valt de marktdag op de C-dag. Een dergelijk ritme is te vergelijken met onze
jaarindeling in weken. De letter die de marktdag aanduidt staat vóór de afkortingen
Kal., Non., of Id., die weer gevolgd worden door de afkorting van het te vieren feest, als
er al een feest te vieren valt: want niet altijd is het feest. Twee voorbeelden: VES staat
voor Vestalia, het feest ter ere van Vesta, SAT voor Saturnalia, het bekende
Saturnusfeest in December, wanneer aan maatschappelijk standsverschil even
voorbij werd gegaan. Dan kwam er nóg een letterteken achteraan dat socio-politieke
betekenis droeg. De belangrijkste drie zijn de volgende. De F geeft aan dat de
betrokken dag fastus was, d.w.z. dat de praetor op zo’n dag mocht fari, spreken,
kortom, dat op zo’n dag recht gesproken mocht worden. Naar die dies fasti is de
kalender ook Fasti genoemd. Een N geeft aan dat die dag nefastus was, m.a.w. dat er

82



dan geen recht mocht worden gesproken en ook geen politieke vergadering mocht
worden gehouden. Nefastus heeft hier geen ongunstige betekenis: het praefix ne- heeft
slechts ontkennende zin als in ne-scio. De Dies nefasti zijn enigszins te vergelijken met
onze algemeen erkende zon- en feestdagen, met dien verstande dat zij geen vaste
regelmatige terugkeer binnen de rij der dagen kennen. Tenslotte de letter C: zij staat
voor Comitialis: op een C- dag mogen volksvergaderingen belegd worden. Het aantal
F, N en C dagen bedraagt achtereenvolgens 42, 58 en 195. De N-dagen zijn zeer
ongelijk over het jaar verdeeld: januari, augustus en november hebben er geen,
februari en april ieder veertien. Een aparte groep vormt de dagen die met NP gemerkt
zijn. De betekenis van de P is hierin niet tot tevredenheid verklaard: mogelijk is de
betekenis iets als Publicus en zijn dus de NP- dagen feestdagen die de gehele populus
romanus betreffen en de N-dagen feestdagen die niet voor het gehele volk bindend
zijn. Het aantal NP dagen was 49: iedere Idus was met NP gemarkeerd. De maand
maart is aan Mars gewijd: Mars geldt het gehele volk, zijn feest is dus een NP-dag. Zo
staat er boven de beschrijving van de le maart (= 3,167 e.v.) D. KAL. MAR. NP, di.i
D-dag (in de reeks A-H), Kalendae Martiae = l Maart, Nefastus (Publicus?):
rechtspraak en politiek liggen dus stil op die dag. Opgemerkt dient nog te worden dat
alle grote oude feesten steeds op een oneven dag vallen, want, om met Vergilius te
spreken: God verheugt zich in het oneven getal, numero deus impare gaudet (Ecl. 8,75)
en dat de namen ervan altijd pluralia tantum in het neutrum zijn: Lupercalia, het feest
ter ere van Lupercus, Robigalia, het feest ter ere van Robigo.

Het behoeft geen betoog dat het ene feest populairder was dan het andere.
Sommige feesten waren zó geliefd dat zij ook voor de Christenen hun aantrekkings-
kracht bleven behouden, zó zelfs dat duidelijke sporen ervan nog in de tegenwoordige
liturgie der R.K. kerk waarneembaar zijn. Zo had op de Lupercalia (15 febr.) een
plechtigheid plaats, waarbij priesters met repen van de afgestroopte huid van een
offerdier vrouwen sloegen om aldus haar vruchtbaarheid te verlenen: het ging de
vrouwen die de priesters volgden (sequi) om een contagium, een aanraking. Het
Romeins Missaal bewaart nog het gebed: Da ...populo tuo diabolica vitare contagia et
te solum deum pura mente sectari (denk aan sequi!): de duivelse aanraking te vermijden
en U alleen als God met een zuiver hart te volgen. Paus Gelasius (492 - 96) schafte het
feest der Lupercalia af. De Robigalia werden gevierd op 25 april (zie afb. l): men riep
de hulp in van Robigo tegen de ‘roest’ of brand in het wassende koren; Ovidius heeft
naast de biddende flamen gestaan en zijn woorden genoteerd (4,910 - 32). De kerk
van Rome viert die dag het feest van de apostel Marcus. Niettemin werd en wordt op
die dag nog steeds een processie gehouden om Gods zegen af te smeken over de
vruchten der aarde: de Robigalia gekerstend. De apostelvorsten Petrus en Paulus
worden gevierd op 29 juni: de datum is in de vroegste tijden gekozen en a.h.w. met
tijgerlijm op de kalender vastgeplakt. Maar niets wijst erop dat beide martelaren
inderdaad op een 29 juni ter dood gebracht zijn. Nu werden in Petrus en Paulus de
christelijke tweeling Romulus en Remus gezien. Daarover bestaat geen enkel
misverstand. Paus Leo de Grote (± 450) preekt in Oud-Sint Pieter, de Constantijnse
basiliek, op 29 juni, kerkelijk gemarkeerd als Natale Apostolorum Petri et Pauli als
volgt, en zijn preek is opgenomen in het Romeins Brevier: ‘Zij, Petrus en Paulus, zijn
uw vaders, die u (Rome) nog veel beter en gelukkiger gesticht hebben dan zij door wie
de grondslag van uw muren gelegd is, van wie de een, die u zijn naam gegeven heeft,
zijn broer gedood heeft een daarmee u besmeurd.’ Bewijzen kan ik niets: maar zou de
datum gekozen kunnen zijn n.a.v de antieke kalender, die 29 juni noemt als de dag
van de stichting van de tempel van Romulus op de Quirinalis? (6, 796). Het feest van
S. Josef, patroon der handwerkslieden, valt op 19 maart. Waarom? Omdat de
Romeinse kalender dan het feest der handwerkslieden aangaf? Het feest heet
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Quinquatrus: vooral Minerva werd vereerd: wie haar gunsten niet genoot bleef een
stumper, al was hij handiger dan de bouwer van het notoire houten paard (3, 825).

Wat hiervoor nu allemaal verteld is kan slechts één bedoeling hebben: de lezer uit te
nodigen zich aan de Latijnse tekst te zetten, en, als hij leraar is, de klas te tracteren. De
sympathieke Ovidius zal het Latijn niet tegenmaken en biedt voor ‘elck wat wils’. Wie
van riten houdt kan zijn hart ophalen, de anthropoloog en de socioloog, de historicus
en de liturgist, de phenomenoloog en de linguïst komen aan hun trekken: niemands
aandacht blijft onbeloond. En wie dan nog meer wil weten vindt wetenschappelijke
secundaire literatuur genoeg.2 Wilt u graag weten hoe het er op Nieuwjaarsdag,
Kal(endae) Ian(uariae), te Rome aan toe ging? Wat de functie was van de portier des
hemels (caelestis ianitor aulae, 1, 139), niet Petrus, maar Ianus? Wilt u weten hoe het
met het sterrebeeld der Vissen zit? Waarom op l maart de vrouw van de priester van
Jupiter haar haar niet mag kammen? Hoe het de zuster van Dido, Anna, na Aeneas’
vertrek is vergaan? Lees de Fasti. Stof tot conversatie genoeg.

Tot slot dan een fragment uit het begin van boek 3, dus over de maand maart.
Beschreven wordt de dag, waarop Mars bij de Vestaalse Silvia Romulus en Remus
verwekte (vss. 11 - 24):

Silvia Vestalis - quid enim vetat inde moveri?-
Sacra lavaturas mane petebat aquas.

Ventum erat ad molli declivem tramite ripam:
Ponitur e summa fictilis urna coma.

Fessa resedit humo ventosque accepit aperto
Pectore, turbatas restituitque comas.

Dum sedet, umbrosae salices volucresque canorae
Fecerunt somnos et leve murmur aquae.

Blanda quies furtim victis obrepsit ocellis
Et cadit a mento languida facta manus.

Mars videt hanc visamque cupit potiturque cupita
Et sua divina furta fefellit ope.

Somnus abit, iacet ipsa gravis: iam scilicet intra
Viscera Romanae conditor urbis erat.

‘Silvia de Vestaalse, - wat immers verbiedt mij op dat punt te beginnen? - ging
geregeld in de vroegte water halen bestemd voor het wassen van het heilig gerei. (Op
zo’n morgen) was zij gekomen aan de oever, die met een zacht aflopend pad omlaag
glooide. Zij nam de kruik van haar hoofdkruin en zette die op de grond neer.
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Vermoeid ging zij op de grond zitten, liet de wind spelen door haar open gewaad, en
ordende haar verwarde haren. Terwijl zij daar zo zat, maakten schaduwwerpende
wilgen, kwelende vogels en zacht gemurmel van het water haar slaperig. Zoete rust
bekroop ongemerkt haar schone ogen die toeloken en, slap geworden, viel haar hand
neer van haar kin. Mars zag haar, wilde haar en nam haar en met zijn goddelijke
kracht wist hij zijn heimelijke daad verborgen te houden. De slaap verliet haar, zij lag
daar loom: reeds immers was in haar schoot de stichter van de stad Rome.’

In het Vaticaans Museum bevindt zich in de vroegere Lateraanse verzameling een
sarkofaagdeksel van omtrent 250 n. Chr. (zie afb. 2), waarop twee scènes zijn
afgebeeld: links bezoekt een god een stervelinge, rechts een godin een sterveling. De
goden zijn gedreven door liefde: Mars voor Silvia, Selene, de maan, voor Endymion.
De linkerpartij kan een aardige illustratie vormen voor het zo juist behandelde
fragment. De scène speelt zich af aan de Tiber: links onderaan zit Tiberinus, niets
begrijpend van wat er zich gaat afspelen. De plaats aan de Tiber wordt nader bepaald
door de boven de riviergod afgebeelde Venus en Herculus: bedoeld is dus het Forum
Boarium. Wij zien dan Mars toetreden op Silvia, wier kleed wordt opengehouden
door Eroten. Op de achtergrond giet Somnus slaap over de Vestaalse uit (afb. 3).

Noten

1. Voor de mogelijkheid dat de ballingschap literaire fictie is, zie het artikel van H. Hofmann, blz. 63
(Red.)

2 Wie zich interesseert voor de oude Romeinse Kalender zal veel plezier beleven aan het boek van Agnes
Kirsopp Michels, The Calendar of the Roman Republic, Princeton 1967. Voor tijdrekening in het
algemeen consulteert men steeds met vrucht: Grotefend - Ulrich, Taschenbuch der Zeitrechnung,
Hannover 1971, dat een enorme rijkdom aan gegevens bevat. Een vertaling der Fasti verscheen in 1719
van de hand van Arnold Hoogvliet onder de titel: P.O. Nasoos Feest-dagen.
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Het antwoord op de vraag in het opschrift van deze kleine bijdrage gesteld, is al heel
eenvoudig: als aan het begin van het tiende boek van Ovidius’ Gedaantewisselingen
Orpheus naar de onderwereld gegaan is om zingend zijn Eurydice terug te vragen,
luisteren niet alleen Heerser en Heerseres van het dodenrijk, maar allen die daar
verkeren; als zijn onderneming mislukt is en hij zich in de woeste bergen van zijn
geboorteland Thracie heeft teruggetrokken, luistert de natuur (10,86 vv.)

Collis erat collemque super planissima campi
area, quam uiridem faciebant gramina herbae.
Umbra loco deerat; qua postquam parte resedit
dis genitus uates et fila sonantia mouit,
umbra loco uenit...

Een heuvel daar had bovenop een wijde
vlakte, groen van gras, maar schaduw was
er niet. Toen Orpheus, godenzoon, gewijde
zanger, hier zich zette en snaarklank pas
begon, kwam schaduw...

Er volgt een ware houtvesterscatalogus met zesentwintig verschillende bomen in
vijftien regels, waaronder enkele getransformeerde mensen van wie het verhaal al
eerder was verteld: de Heliades (10,91: de populieren, dochters van de zon, 2,333 vv.),
de tilia mollis (10,92; linde, de boom van Baucis, 8,626 vv.), de innuba laurus (10,92:
de ongehuwde laurier ofwel Daphne, 1.452 vv.). De voorlaatste boom krijgt drie
regels (10,103-105):

et succincta comas hirsutaque uertice pinus,
grata deum matri, siquidem Cybeleius Attis
exuit hac hominem truncoque induruit illo

en pijn-
boom - naalden een hooggeschorte kruin - verkozen
Godenmoeder Cybeles boom te zijn,
want Attis had van mensvorm zich ontdaan
in deze boom om star als stam te staan.

De lijst van bomen die komen luisteren wordt afgesloten met de cypres, met het
verhaal van de metamorfose, van Cyparissus waarvan de vertaling op p. 93
afgedrukt is. Maar niet alleen bomen komen luisteren: ook wilde dieren en vogels (10,
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143-144) en als later (11,3 vv.) Thracische vrouwen in bacchische vervoering
Orpheus daar ontdekken terwijl hij zit te zingen, blijkt hij bovendien rotsblokken
aangetrokken te hebben. Bomen, wilde dieren, vogels, rotsblokken - alle zijn meer
dan eens het gevolg van een metamorfose. Zonder het te zeggen, lijkt Ovidius te
impliceren dat Orpheus, de magiër, hun metamorfose in zoverre weet op te heffen dat
zij op zijn zingen reageren. De eerste steen waarmee een van de Thracische vrouwen
hem probeert te treffen (11,10 vv.)

in ipso
aere concentu uictus uocisque lyraeque est,
ac ueluti supplex pro tam furialibus ausis
ante pedes iacuit.

geeft nog in de lucht
zich aan de klank van stem en lier gewonnen,
blijft alsof hij om vergeving zucht
voor zo een daad in waanzindurf begonnen
hem daar voor de voeten liggen.

Pas als Orpheus’ zang door het rumoer van de wilde Bacchantenmuziek overstemd
raakt, kunnen de projectielen hem treffen en wordt hij verscheurd. Orpheus zelf
ondergaat geen gedaantewisseling in eigenlijke zin, zijn moordenaressen wel: zij, die
niet naar hem geluisterd hadden, wortelen als eiken in de Thracische wouden.

Het verhaal over Orpheus, waarin het vrij lange lied van Orpheus is opgenomen,
beslaat iets meer dan het tiende boek van Ovidius’ Gedaantewisselingen. De schakel
waarmee het aan het voorgaande verhaal gekoppeld is, is heel eenvoudig: Hyme-
naeus was net aanwezig geweest bij het huwelijk van Iphis en Ianthe en komt nu, op
verzoek van Orpheus, naar diens huwelijk met Eurydice. Het is een van de vele licht
aangezette schakels die de oppervlakkige indruk wekken dat de Metamorfosen
bestaan uit een lange reeks vertellingen die weinig met elkaar te maken hebben. Maar
een zwakkere schakel verbergt vaak een veel sterkere samenhang. In dit geval is er op
zijn minst een groot contrast. Iphis is een meisje dat als jongen is opgevoed op raad
van Isis, die aan haar moeder in een droom verschijnt nadat de vader bevolen heeft
een kind van het vrouwelijk geslacht te vernietigen. Als ze is opgegroeid, wordt een
huwelijk met lanthe gearrangeerd en de twee worden bovendien verliefd op elkaar.
Naarmate de huwelijksdag nadert, wordt Iphis steeds wanhopiger (9, 759 vv.):

“’t verlangd moment breekt aan,
de trouwdagochtend, lanthe wordt van mij -
Zij van mij? In ‘t water van dorst vergaan!’
O Juno, huwlijkshulp, hoe zou je komen
bij dit trouwen, en Hymenaeus, jij?
Want niemand neemt - wij worden bei genomen.”2

Iphis’ moeder bidt tot Isis, het natuurlijk obstakel wordt door metamorfose uit de weg
geruimd en Venus, Juno en Hymenaeus zijn aanwezig bij dit huwelijk. Het verhaal
over Orpheus begint dan als volgt (10,1 vv.):

Inde per inmensum croceo uelatus amictu
aethera digreditur Ciconumque Hymenaeus ad oras
tendit et Orphea nequiquam uoce uocatur.
Adfuit ille quidem, sed nee sollemnia uerba
nec laetos uultus nec felix attulit omen.
Fax quoque, quam tenuit, lacrimoso stridula fumo
usque fuit nullosque inuenit motibus ignes.
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‘Daarvandaan gaat vlammend in saffraan
door ’t grote luchtruim Hymen naar Ciconen
waar vergeefs door Orpheus’ roep hij aan-
geroepen wordt het huwlijk bij te wonen:
wel aanwezig brengt hij noch het woord,
de rite, noch het blij gezicht of teken
van geluk - de fakkel rookt en smoort,
sist in z’n hand, de tranende ogen steken
en ook zwaaien doet geen vlam doorbreken.

Met deze onvruchtbare aanwezigheid van Hymenaeus onderstreept Ovidius de
tegenstelling met het huwelijk van Iphis en Ianthe: daar een natuurlijke onmogelijk-
heid die in geluk, hier een natuurlijke kans die in ongeluk verkeert. Maar er is meer. In
het verhaal van Iphis geeft Isis vrijelijk haar gunst. In het verhaal van Orpheus worden
de machten van de onderwereld door zijn magische talent min of meer gedwongen
Eurydice op te geven en het gaat mis als hij niet de wilskracht op kan brengen aan hun
voorwaarde te voldoen. Zijn klacht over de goden van Erebus (10,75 v.)

esse deos Erebi crudeles questus, in altam
se recipit Rhodopen pulsumque aquilonibus Haemum.

Klagend dat
de Onderwereld wrede goden had
trok hij naar Rhodope en Haemus: hoge
bergen door de noordewind omvlogen.

mag gelezen worden als contrasterend met het vertrouwen in Isis dat spreekt uit het
gebed van Iphis’ moeder. De Thracische bergen Rhodope en Haemus zijn uiteraard
gekozen om Orpheus’ welbekende verbinding met Thracië, maar ze hebben ook hun
eigen verhaal, want eens zijn zij een paar gelieven geweest dat (te) weinig respect
voor goden had (zie Met. 6, 87).

Drie jaar lang blijft Orpheus daar en weigert elk liefdescontact met vrouwen
(10,80-81)

seu quod male cesserat illi,
siue fidem dederat

hetzij omdat het daar
voor hem zo bitter mee was afgelopen
of omdat hij een gelofte deed.

De verteller Ovidius, die elders weet wat zich in het diepste innerlijk van zijn
personages afspeelt, pretendeert hier niet de reden voor Orpheus’ onthouding te
kennen. Later zal Tacitus graag van vergelijkbare frasen gebruik maken en wel zo dat
dikwijls het tweede lid de reden geeft die hij het stevigst in het bewustzijn van zijn
lezers wil prenten. Als we inderdaad uitgenodigd worden het siue fidem dederat de
voorkeur te geven, dan wordt deze houding van Orpheus als een zeer bewust vervolg
op zijn klacht tegen de goden van de onderwereld gepresenteerd, een vervolg dat de
vrouwen van Thracië ervaren als een affront (10,81-82):

Multas tamen ardor habebat
iungere se uati: multae doluere repulsae

‘toch vatten velen vlam in brandend hopen-
menigeen die, afgewezen, leed.

Maar Orpheus, zegt de dichter, is niet echt abstinent (10,83-85):
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Ille etiam Thracum populis fuit auctor amorem
in teneros transferre mares citraque iuuentam
aetatis breue uer et primos carpere flores.

‘En hij was ook de eerste onder
Thraciërs die liefde overdroeg
naar jonge jongens en hun lentewonder
voor volwassenheid, hun bloemen, vroeg.

Het is een dubbel affront,3 dat ten slotte Orpheus’ dood tot gevolg heeft. Hij wordt dus
zelf althans gedeeltelijk daarvoor verantwoordelijk gesteld. (Het is zeer verleidelijk
hier een tiental bladzijden in te voegen over de verhouding tussen deze zanger en de
eerwaardige Orpheus die aan het begin staat van de wijsgerig-religieuze stroming
van het Orphisme. Zo’n uitweiding zou echter wel heel ver buiten mijn bestek
vallen.)

De Orpheus die Ovidius ons presenteert, zingt voor zijn gehoor - dat zelf voor een
deel het resultaat is van metamorfose - een lied dat een groot familiegelijkenis
vertoont met het werk waarin het voorkomt. Orpheus zelf verwijst eerst naar vroegere
liederen die hij gezongen heeft en kondigt dan zijn onderwerpen aan (10,147-
154):

Ab Iove, Musa parens, (cedunt louis omnia regno)
carmina nostra moue. Iouis est mihi saepe potestas

dicta prius: cecini plectro grauiore Gigantas
sparsaque Phlegraeis uictricia fulmina campis;

nunc opus est leuiore lyra, puerosque canamus
dilectos superis, inconcessisque puellas
ignibus attonitas meruisse libidine poenam.

Laat, moeder Muze, mij bij hem voor wie
eenieder wijkt, bij Jupiter beginnen.
Van zijn macht heb ik al veel gezongen,
hooggestemd was mijn Gigantenslag -
hij heeft bij Phlegra bliksemend hen bedwongen.
Nu behoef ik een luchtiger lier en mag
van jongens zingen door goden eens aanbeden,
meisjes brandend van ongeoorloofd vuur
en de verdiende straffen die zij leden.

We noteren even dat blijkbaar Orpheus’ oeuvre van zwaar naar licht gaat - in feite
waren Ovidius’ antieke lezers zeker op de hoogte van gedichten over het ontstaan van
de kosmos en de generaties van de goden op naam van Orpheus - en dat het de
omgekeerde volgorde vertoont van het werk van Ovidius dat in de vroegere Amores
en Heroides luchtiger, in de latere Metamorfosen en Fasti veel serieuzere onderwerpen
aanvat.

Orpheus bezingt dan Jupiters geliefde Ganymedes (155-161), Apollo’s geliefde
Hyacinthus (162-219), in een overgangspassage de obscene Propoetides en misda-
dige Cerastae (220-242), Pygmalion die walgt van hen en zijn eigen geliefde schept
(243-297), de ongeoorloofde liefde van diens achterkleinkind Myrrha (298-502) en
het verhaal over haar zoon Adonis, geliefde van Venus, (503-739), aan wie de godin
het verhaal van Atalanta en Hippomenes vertelt (560-707). Met de metamorfose van
Adonis’ bloed breekt Ovidius de rapportage van Orpheus’ lied af om aan het begin
van het elfde boek te vertellen hoe de Thracische vrouwen hem, terwijl hij nog aan het
zingen is, komen aanvallen en verscheuren. De schakels tussen de verhalen die samen
Orpheus’ lied vormen, zijn haast even gevarieerd als die in de andere boeken van de
Metamorfosen. Het eenvoudigst is wel de koppeling van het verhaal van Hyacinthus
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aan dat over Ganymedes: een eenvoudige apostrophe te quoque (‘ook jou...’), maar
wel weer gekoppeld aan een - ditmaal overigens zeer lichtvoetig contrast: Ganyme-
des gaat wel, Hyacinthus niet naar de hemel. De schakel met het verhaal van de
Propoetides en de Cerastae is iets meer uitgewerkt, want Orpheus zegt tot een
luisteraar - een van de bomen? - At si forte roges (‘Maar zou je wellicht vragen’) en
knoopt daar meteen een sprong van Sparta naar Cyprus aan vast, het eiland van
Venus-Cypria, dat in de rest van de verhalen meermalen terugkomt en dat in de
Propoetides de liefdeloze prostitutie heeft voortgebracht. Zij zijn het die Pygmalion
zich van het huwelijk, van alle levende vrouwen met hun imperfecties (offensus uitiis,
quae plurima menti/ femineae natura dedit - ‘omdat hij zich gestoten had aan de feilen
die de natuur in zo groten getale aan de vrouwelijke geest had toebedeeld’) doen
afkeren. Zo vormt hun korte verhaal weer een schakel met het verhaal van
Pygmalion, verliefd op eigen schepping, die tot leven komt omdat Venus door de
woorden van zijn gebed heen luistert naar zijn wens. De volgende schakel is puur
.genealogisch: het levend geworden beeld wordt moeder van Paphos (naar wie
volgens Ovidius Met 10,297 een ander eiland van Venus heet), die weer moeder van
Cinyras wordt - gelukkig man, ware het niet dat hij vader is van Myrrha. Orpheus
begint haar verhaal met een zwaar aangezette waarschuwing (300 vv.):

Dira canam: procul hinc natae, procul este parentes,
aut, mea si uestras mulcebunt carmina mentes,
desit in hac mihi parte fides, nec credite factum;
uel, si credetis, facti quoque credite poenam.
Si tamen admissum sinit hoc natura uideri,
gentibus Ismariis et nostro gratulor orbi,
gratulor huic terrae, quod abest regionibus illis,
quae tantum genuere nefas: sit diues amomo,
cinnamaque costumque suum sudataque ligno
tura ferat floresque alios Panchaia tellus,
dum ferat et murram: tanti noua non fuit arbor.

Afschuwelijk is wat ik nu ga vertellen:
weg, wees weg, als je dochter of vader bent!
Of als je dan zo houdt van mijn verhalen,
geef me geen geloof nu, nee, ontken
dat dit gebeurt, geloof althans dat men
’t gelag voor deze daad ook moest betalen.
Maar als heus natuur schijnt toe te staan
dat die begaan wordt wens ik onze streken,
’t volk van Ismarus geluk, ik wens het aan
ons werelddeel, dat land hier ver vandaan
iets zo onzegbaars deed ontstaan: want rijke
oogst, kaneel, amomum en het hout
dat wierook zweet, of andre geurige waren
- Panchaia mag ze hebben als ’t de mirre houdt:
die prijs is voor een nieuwe boom te hoog.

Dit alles tot de kring van bomen rondom zich - Myrrha ontbreekt uiteraard in de
catalogus - maar zijn woorden vliegen over de boomtoppen heen naar de lezers van
Ovidius die van de terugtrekbeweging van luistertaboe naar invitatie zullen genieten,
evenals van de daaropvolgende regels waarin het geruststellende: “goden zij dank dat
het verweg gebeurd is”, verstrengeld wordt met een herinnering aan het feit dat
Orpheus, niet Ovidius, aan het woord is.
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Myrrha slaapt bij haar eigen vader, wordt zwanger, vlucht en krijgt haar
metamorfose als het kind bijna voldragen is. De geboorte van Adonis uit de stam van
de myrrhe vormt de schakel - een van weer een heel ander soort - met het verhaal van
Venus en Adonis, waarin het verhaal van Atalanta op nog weer andere wijze is vervat:
Venus waarschuwt (tevergeefs) haar jonge minnaar tegen groot wild (10,550 vv.):

fulmen habent acres in aduncis dentibus apri,
impetus est fuluis et uasta leonibus ira,

inuisumque mihi genus est.” Quae causa, roganti
“dicam” ait “et ueteris monstrum mirabile culpae.”

Fel is de ever, bliksemt met gebogen
slagtand, ‘t oker van de leeuw is snel,
enorm zijn toorn - die heb ik nooit gemogen.”
“O, waarom?” vraagt hij en zij “’k Vertel
je wel, het is een oude overtreding.
een merkwaardig wonder...

Ze vinden dan een lekkere plek in de schaduw van een peppel, zij vertelt het verhaal
ac mediis interserit oscula uerbis (‘en rijgt kussen tussen haar woorden’).

De contrastwerking tussen de verhalen van Orpheus’ lied is een andere trek
waardoor dat lied lijkt op de Metamorfosen als geheel. De kleuren van de episode van
Myrrha zijn bij verre het donkerst en die episode wordt aan de ene kant geflankeerd
door het lichte ivoor van Pygmalions beeld, aan de andere door de zon die schijnt over
de samen jagende Venus en Adonis (zij kan hem nauwelijks bijhouden). Adonis’ dood
wordt van dat natuurtafereel gescheiden door de renbaan van Atalanta en Hippome-
nes die beiden gestraft worden om zijn ondank jegens Venus. Gunst en ongunst van de
goden - Venus in het bizonder - en uiteraard de menselijke reacties daarop lijken zo
het onderwerp van Orpheus’ lied. Als dat lied wellicht beschouwd mag worden als een
weerspiegeling van de Metamorfosen als geheel dan staat Orpheus model voor
Ovidius’ dichterschap. Het enige verhaal binnen het lied van Orpheus dat niet wordt
vermeld in de aangekondiging van zijn onderwerpen is Pygmalion - de kunstenaar
wiens werk (en object van zijn liefde) door de gunst van Venus tot leven komt, en juist
dat verhaal mag als het punt gelden waarin Ovidius zich als dichter met Orpheus
identificeert. Men zou dan verder kunnen vermoeden dat hij ook de poëtische
vergelijking impliceert met de Orpheus die zich beklaagt over de goden van de
onderwereld en verscheurd wordt door de Thracische vrouwen om het affront hun
aangedaan. Later, in Tristia 4,1 17 vv. zal hij schrijven:

Cum traheret siluas Orpheus et dura canendo
saxa, bis amissa coniuge maestus erat.

Me quoque Musa leuat Ponti loca iussa petentem
sola comes nostrae perstitit illa fugae.

Toen Orpheus zingend bossen trok en harde stenen,
treurde hij om tweemaal verloren vrouw.

De Muze troost ook mij, gestuurd naar Pontus’ streken:
zij alleen bleef mij, mij balling trouw.

Het is - als deze identificatie acceptabel is - interessant op te merken dat de laatste
in de catalogus van luisterende bomen de cypres is, rouwend om zijn dode hert, vooral
wanneer we aan het begin van boek elf lezen dat de Thracische vrouwen op Orpheus
afstormen als jagers op een hert in de arena. En als alles voorbij is, rouwen de andere
luisteraars mee (11,44 vv.):
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Te maestae uolucres, Orpheu, te turba ferarum,
te rigidi silices, tua carmina saepe secutae
fleuerunt silvae...

Jou beweenden, Orpheus, treurend de vogels,
jou beweenden de horden dieren, jou
de harde stenen, beweenden de bossen die
zo vaak gekomen waren naar je lied...

OVIDIUS, METAMORFOSEN 106-142

Adfuit huic turbae metas imitata cupressus,
nunc arbor, puer ante deo dilectus ab illo,
qui citharam neruis et neruis temperat arcum.
Namque sacer nymphis Carthaea tenentibus arua
ingens ceruus erat lateque patentibus altas 110
ipse suo capiti praebebat cornibus umbras;
cornua fulgebant auro, demissaque in armos
pendebant tereti gemmata monilia collo;
bulla super frontem paruis argentea loris
uincta mouebatur parilique aetate, nitebant 115
auribus e geminis circum caua tempora bacae.
Isque metu uacuus naturalique pauore
deposito celebrare domos mulcendaque colla
quamlibet ignotis manibus praebere solebat;
sed tamen ante alios, Ceae pulcherrime gentis, 120
gratus erat, Cyparisse, tibi. Tu pabula ceruum
ad noua, tu liquidi ducebas fontis ad undam,
tu modo texebas uarios per cornua flores,
nunc eques in tergo residens huc laetus et illuc
mollia purpureis frenabas ora capistris. 125

Aestus erat mediusque dies, solisque uapore
concaua litorei feruebant bracchia Cancri:
fessus in herbosa posuit sua corpora terra
ceruus et arborea frigus ducebat ab umbra.
Hunc puer inprudens iaculo Cyparissus acuto 130
fixit et, ut saeuo morientem uulnere uidit,
uelle mori statuit. Quae non solacia Phoebus
dixit et, ut leuiter pro materiaque doleret,
admonuit! Gemit ille tamen munusque supremum
hoc petit a superis, ut tempore lugeat omni. 135
iamque per inmensos egesto sanguine fletus
in uiridem uerti coeperunt membra colorem
et, modo qui niuea pendebant fronte capilli,
horrida caesaries fieri sumptoque rigore
sidereum gracili spectare cacumine caelum 140
Ingemuit tristisque deus ‘lugebere nobis,
lugebisque alios aderisque dolentibus’ inquit
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VERTALING

Cypres - z’n vorm aan baanseindpaal verwant -
stond in dat bos: nu boom was in ’t verleden
hij een jongen, door god die snaren spant
van citer en van boog de pees, aanbeden.
Dat kwam zo. Er was een heel groot hert
eens en gewijd aan nymphen in de velden
van Carthaea. In diepe schaduw werd
zijn eigen kop gehuld door ongetelde
takken van zijn wijd gewei dat glom
van goud. Van slanke hals naar schouders hing een
keten edelstenen, aan riempjes om
het voorhoofd een amulet dat zilveren kringen
danste - het was even oud als hij -
en parels blonken aan zijn beide oren.
’t Hert was alle schuwheid kwijt, kwam vrij
van angst de mensen in hun huis bekoren,
liet zich zelfs door onbekende hand
wel strelen. Maar geen ander had jouw band,
m’n Cyparissus, Ceos’ mooiste jongen,
met het dier naar water van heldere bronnen
of naar verse weiden bracht je hem;
je vlocht nu bloemen tot een kleurenweelde
voor ’t gewei, bereed dan blij gestemd
hem schrijlings hierheen, daarheen en bespeelde
met een purperen toom zijn zachte mond.

Zomermiddag was het. Zeer hoog stond
de zon te branden tussen kromme scharen
van de kreeft die kusten mint en loom
had zich het hert gelegd op groene aarde -
zocht de schaduwkoelte van een boom.
Hem trof - hij had het niet gezien - de jongen,
Cyparissus, met zijn scherpe speer.
Toen hij hem sterven zag, in dood gedwongen
door die wond, wou hij niet leven meer,
besloot tot dood. Wat zei om op te beuren
Phoebus niet! Hij ried hem om zijn rouw
aan voorval aan te passen! Hij bleef treuren,
vroeg een laatste godengift - hij zou
van nu af altijd willen blijven rouwen.
Met die ongemeten tranenstroom
was bloed al afgevloeid en leden kregen
groene kleuren. Nog zo pas op room-
blank voorhoofd hangende haren stegen
stijvend tot een ruige dos omhoog
met slanke toppen die de sterren schouwen.
Treurend zegt de god: ‘Ik zal om jou en
jij om anderen Jij bij rouwenden rouwen.’
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Aantekeningen

Het verhaal van Cyparissus, die tot cypres getransformeerd wordt - de rouwboom waarmee
Romeinse begraafplaatsen omzoomd en grote grafheuvels zoals die van keizer Augustus
overdekt werden - , vormt de afsluiting van een opsomming van zevenentwintig bomen die,
samen met wilde dieren, vogels en stenen, naar het grote lied van Orpheus komen luisteren. Bij
de Grieken gold de cypres als een heilige boom in meer algemene zin, het funeraire aspect doet
zich vooral bij de Romeinen voor.

106 huic turbae: Ovidius heeft ze zojuist opgesomd: eik, populier, wintereik, linde, beuk, laurier,
hazelaar, es, den. steeneik, plataan, esdoorn, wilg, lotus, boksboom, tamarisk, mirte, sneeuwbal,
klimop, wijnstok, olm, berges, grove den, arbutus, palm, pijnboom.
metas imitata: alle boomnamen zijn vrouwelijk, ook die van de getransformeerde Attis (de
pijnboom) en Cyparissus. Dat natuur cultuurvormen (meta = eindpaal in de renbaan) imiteert,
is een concept waarvan Ovidius nogal gecharmeerd is.
107 puer ...deo dilectus: straks zal Orpheus meer voorbeelden van een dergelijke verhouding
bezingen (r. 152 v. puerosque canamus / dilectos superis) nl. Ganymedes, tot woede van Juno
geliefde van Jupiter, en Hyacinthus, evenals Cyparissos geliefde van Apollo.
108 De kruisstelling poneert samenhang tussen de twee aspecten.
109-119 Het verloop van de beschrijving van het hert is heel simpel: het is heilig (109), groot
met geweldig gewei (110-111), opgesierd (112-116) en tam (117-119).
109 sacer nymphis: reeds nu noteert Ovidius dat er op dit hert evenmin gejaagd wordt als op zijn
soortgenoot bij Vergilius, Aen.7,483 vv. waar Ascanius een tam hert neerschiet - een van de
aanleidingen tot de bittere oorlog tussen Italiërs en Trojanen.
Carthaea arua: het landelijk gebied rond Carthaea, stad op het eiland Ceos of Cea.
110 Construeer: ipse late patentibus cornibus (‘z’n wijd uitstaand gewei’) altas umbras suo capiti
praebebat: overdrijving veeleer dan ‘understatement’ is een kenmerk van Ovidius’ stijl. Het
enjambement versterkt het beeld dat geschetst wordt.
112 vv. Het hert van Cyparissus verschijnt met sieraden in de Pompeiaanse wandschilder-
kunst.
112 vv. auro: vergulde horens vooral bij offerdieren, zoals de iuuencae die bij het Venusfeest van
Pygmalion geslacht voor het altaar liggen (10,271-2). Hert en cypres gaan als het ware
fungeren als voorafschaduwend offer en rouw bij de dood van Orpheus; demissaque in armos:
neerhangend (mittere = laten gaan) naar de schoften (armi).
113 gemmata monilia een met edelstenen bezette halsketting; tereti collo abl. separ.
115 parilique aetate: een bulla (dikwijls, zoals hier, van zilver) is een amulet dat kinderen, ter
bescherming tegen kwade zaken, bij de geboorte werd omgehangen, vandaar ‘van gelijke
leeftijd’.
116 e: hangend aan; baca: vrucht van de concha - parel.
117 v. metu uacuus e.q.s. Ovidius houdt ervan een begrip te amplificeren en heeft daar vele
middelen voor: hier geeft hij eerst het resultaat van naturalique pauore deposito, de tweede
zinsnede voegt toe dat schichtigheid in de aard van de diersoort ligt en de mededeling dat het
hert zich zelfs door handen van vreemden laat strelen, is niet alleen een uitwerking van het
voorgaande, maar vormt een natuurlijke overgang naar de apostrophe tot Cyparissus.
120 vv. Op een punt na - pulcherrime, tegelijkertijd onderbouwing van r. 107 - beperkt de
beschrijving van Cyparissus zich tot zijn omgang met het hert.
121 vv. Pathetische anaphora van de apostrophe: tibi - tu - tu - tu. Construeer: ducebas ad noua
pabula, ducebas ad undam fontis liquidi. Imperfectum om de gewoonte aan te duiden.
123 Zo versiert bijvoorbeeld Europa (2,867 v.) de horens van de stier die eigenlijk Jupiter is.
Ook het hert dat Ascanius doodt (boven, r. 109), wordt met bloemen omhangen.
124 Ook Apollo berijdt wel herten, een skyphos uit het midden van de 4e eeuw v. Chr. uit de
buurt van Paestum toont hem op een ree (zie het Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae, Zürich-München 1981 - ... [=LIMC] s.v. Apollon 328), evenals zijn zuster
Artemis/Diana (LIMC s.v. Artemis 687, reliëf uit Dacië, 2e eeuw na Chr.).
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125 mollia ora: het is verleidelijk te denken aan een karakterisering van het hert als goed
getraind rijdier - in die betekenis komt de uitdrukking evenwel nergens anders voor. De
purperkleurige teugels zijn in overeenstemming met de rijkdom van de sieraden.

126-129: de hoofdhandeling wordt voorafgegaan door een korte aanduiding van tijd en
plaats. In het verhaal van Pygmalion fungeert de aanduiding van het feest van Venus, in dat van
Myrrha van het feest van Ceres, op dezelfde manier.
127 concaua litorei... bracchia Cancri: in het woord litorei (die zich bij de kust ophoudt) wordt
het astronomisch teken van het midden van de zomer, Kreeft, op nadrukkelijke wijze
terugvertaald naar het dier waaraan het zijn naam ontleend heeft en we worden even herinnerd
aan het feit dat het verhaal zich afspeelt op een klein eiland (Keos is ongeveer twee keer zo
groot als Schiermonnikoog) waar ongetwijfeld veel kreeft gevangen werd.
130 inprudens: geen excuus voor Cypansssus; inprudentia geldt als ondeugd, zeker voor een
jager.
131 fixit=transfixit. Let op de alliteratie van de halfvocaal u: saeuo..uulnere uidit/uelle. Men
hoort de jongen als het ware huilen. (Cf. 137 uiridem uerti direct na fletus).
132 solacia: de antieke lezer kan zich daarbij veel voorstellen, men leerde de rhetoriek van het
genre consolatio op school; pro materia (in overeenstemming met het gewicht van het geval)
dolere is een van de adviezen die daarbij horen. (Andere uitgaven lezen hier dixit! Ut hunc,
leuiter e.q.s. en dat werkt bv. ook door in de mooie recente vertaling van A.D. Melville: ‘What
words of comfort did not Phoebus give!/What warnings not to yield to grief so sore,/So
ill-proportioned!’ (Oxford UP 1987,229).
136-140 De metamorfose van Cyparissus.
136 Commentatoren reageren zeer verschillend op het idee ons hier door Ovidius voorgezet,
dat met de tranen het bloed verdwijnt. Anderson acht het komisch, Roemer klassificeert het
onder het hoofd grotesk, ik zou liever van een speelse variatie op een uiteraard in dit werk veel
voorkomend thema willen spreken (bij Niobe bv. is de bloedeloosheid van het gezicht een van
de eerste tekenen van de transformatie, maar de tranenstroom blijft vloeien).
138 construeer: capilli qui modo nivea fronte pendebant. niuea..fronte: pas hier wordt
pulcherrime van r. 120 enigszins onderbouwd; pendebant: in contrast met horridi van de
volgende regel. Horridus kan bijvoorbeeld gezegd worden van de speren van een manipel
marcherende soldaten; het haar wordt de rijzige kruin.
139 v. Neem bij fieri en spectare nogmaals coeperunt (r. 137).
141-2 Een uiterst bondig woord van een treurige Apollo besluit het verhaal. Let op
lugebere..lugebis: ‘polyptoton’ is een geliefde stijlfiguur bij Ovidius. (lugebere=lugeberis).
141 -que verbindt ingemuit en inquit.
142 aderisque: een moeilijk te vertalen dubbelzinnigheid: je zult aanwezig zijn en je zult
helpen.

Noten

1. regel 761: mediis sitiemus in undis: de verteller, ditmaal van een weinig karakteristieke preutsheid, laat
Iphis haar huwelijk met het begeerde meisje Ianthe als een Tantaluskwelling beschrijven - voor
beiden.

2 Letterlijk staat er: Wat zou U, Juno en Hymenaeus, komen naar dit huwelijk, waarbij qui ducat ubest, ubi
nubimus ambae (wie ten huwelijk neemt afwezig is, [en] wij beiden (ambae: vrouwelijk!) ten huwelijk
genomen worden.) In het Latijn wordt huwen van de man met ducere, van de vrouw met nubere
aangeduid - een probleem voor de vertaler.

3 Ik spreek met opzet van affront: het zou niet juist zijn te menen dat Orpheus voor homosexuele
neigingen gestraft wordt: liefde voor jongens in hun puberteit wordt door Ovidius nooit veroordeeld.
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Toen Ovidius in 8 n. Chr. op bevel van Augustus Rome moest verlaten om in
ballingschap naar Tomi, het huidige Constanza aan de Zwarte Zee te gaan, betekende
dat voor hem niet het einde van zijn poëtische activiteit. De Tristia (treurzangen) ende
Epistulae ex Ponto (brieven vanuit het gebied van de Zwarte Zee, afgekort tot resp. Tr.
en P.) zijn de bundels gedichten die hij in Tomi heeft geschreven en waarin hij ons de
situatie van een balling aan het einde der toenmaals bekende wereld schilderde, zijn
reactie op de barre omstandigheden aldaar, en waarmee hij vooral de Keizer in Rome
lot herroeping van het harde vonnis wilde brengen.

De laatste jaren kunnen we een toenemende belangstelling voor deze poëzie
waarnemen, een belangstelling die er toe geleid heeft, dat we steeds meer oog krijgen
voor de virtuoze manier, waarop Ovidius in zijn ballingschapspoëzie gegevens uit de
literaire traditite gebruikt, en verandert om zijn eigen situatie te beschrijven. Voor één
aspect hierbij wil ik in dit opstel uw aandacht vragen en wel voor de manier, waarop
hij zichzelf en zijn situatie in Tomi identificeert met figuren en hun situatie uit de
epische traditie; de consequentie van deze identificatie is, dat hij nu, zoals hij het
voorstelt, in werkelijkheid beleeft wat in de literaire traditite de epische helden
hadden doorstaan.

Tr. 3,2 is het eerste gedicht dat Ovidius, naar hij zegt. na zijn aankomst in zijn
ballingsoord heeft geschreven (v. 17 v.) en vormt een terugblik op de zeereis, die hij
heeft moeten maken om zijn ballingsoord te bereiken. Daarbij valt op, dat het enige,
wat hij feitelijk over die reis te berichten heeft, te lezen is in v. 7 plurima sed pelago
terraque pericula passum (na zeer veel gevaren op zee en te land doorstaan te hebben),
in v. 11 v. nec me mare portubus orbum/perdere diversae nec potuere viae (de zee zonder
havens noch wijd uiteenlopende wegen konden mij eronder krijgen) en v. 15 dum
tamen et terris dubius iactabar et undis (terwijl ik toch onzeker over land en golven
heen en weer werd geslingerd). We krijgen daarmee geen concrete informatie over de
reis; het gaat in feite om dezelfde soort klachten die we al in Tr. l, die geacht worden
tijdens de reis te zijn geschreven, hoorden en die nu hier (in Tr. 3,2) de basisgedachte
vormen. De bedoeling hiervan is ons te attenderen op een type waarbij de dichter met
zijn eigen lot onder één noemer gebracht kan worden, nl. het type van de te land en ter
zee ronddolende, in de latijnse epiek Aeneas, zoals beschreven in Vergilius’
Aeneis.1
De identieke situatie van Aeneas en Ovidius wordt door tal van verbale aanknopings-
punten tussen de Aeneis en de ballingschapspoëzie onderstreept, het duidelijkst waar
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te nemen in het prooemium van de Aeneis, waar dezelfde volgorde van de
gehanteerde begrippen en beelden als in Tr. 3,2 aanwezig is.
Twee daarvan wil ik hier noemen: 2 a) Aeneis l,2 Italiam fato: door toedoen van het
fatum op weg naar Italia, van Aeneas gezegd, te vergelijken met Tr. 3,2,1 in fatis
Scythiam’. in de fata lag het besloten naar Scythia (= Tomi) te gaan, betrokken op
Ovidius; b) Aen. 1,11 tantaene animis caelestibus irae: is de toorn (waaronder Aeneas
lijdt) van de hemelingen zo groot, te vergelijken met Tr. 3,2,28 participes irae quos
deus unus habet: de goden, die één God (= Augustus) in zijn toorn doet delen,
betrekking hebbend op Ovidius, m.a.w. ook Ovidius lijdt onder goddelijke toom en is
door toedoen van het fatum op weg naar een ver land.

Al bij Ovidius’ afscheid van Rome, zoals beschreven in Tr. 1,3, was zijn identificatie
met Aeneas voorbereid. De laatste nacht in Rome is gestileerd op Aeneas’ laatste
nacht in Troje, zoals Ovidius zelf expliciteert (Tr. 1,3,25 v.): si licet exemplis in parvis
grandibus uti, /haec facies Troiae, cum caperetur, erat (als ik in mijn bescheiden
situatie van grote voorbeelden gebruik mag maken: dit, nl. de situatie bij mijn
afscheid, was de aanblik van Troje tijdens zijn verovering). Ook bij het afscheid van
zijn vrouw wordt de identificatie duidelijk3: zoals in Aeneis 2 de vertrek ken de Aeneas
en zijn vrouw van elkaar gescheiden worden, zo ook Ovidius van zijn vrouw, waarbij
dan een omkering van de epische situatie optreedt: Aeneas mocht Creusa niet
meenemen (Aen. 2, 738 heu misero coniunx fatone erepta Creusa/substitit. ach, mijn
vrouw Creusa, mij dooreen rampzalig lot ontrukt, bleef achter) en Ovidius gebruikt
hetzelfde eripere in Tr. 1,3,96, maar op zichzelf betrokken: nomen ... erepti saepe
vocasse viri (vaak riep zij de naam van haar haar ontrukte man). Ovidius is haar op
bevel des keizers, ira Caesaris, ontrukt en Creusa aan Aeneas op bevel der goden, al
twijfelt op dit moment de verteller of het fato of errore (door het lot of doordat ze
verdwaalde) was (Aen. 2,7,738-9).

De identificatie met Aeneas wordt verbaal verder onderbouwd door het gebruik
van profugus; het is de eerste qualificatie die Aeneas in de Aeneis krijgt: 1,2 fato
profugus, dwz. vluchtend, zijn vaderland verlatend. Ovidius gebruikte het in Tr. l,3,10
non aptae profugo vestis opisque fuit, sc. cura: ik als profugus bekommerde me niet om
geschikte kleding of geld (nl. om mee te nemen). Vóór Ovidius wordt het adjectief
nooit gebruikt bij iemand die op bevel van magistraat of keizer zijn land moest
verlaten, als politieke banneling dus, maar Ovidius kon ervan uitgaan, dat zijn lezers,
door nu profugus op hemzelf te betrekken, de bedoelde identificatie met Aeneas
onmiddellijk zouden begrijpen. Datzelfde geldt voor Tr. l ,3,5-6 iam prope lux aderat,
cum me discedere Caesar/finibus extremae iusserat Ausoniae (reeds was de dag
aangebroken, waarop de keizer mij had bevolen het territoir van Ausonia te verlaten):
Ausonia is het geleerde woord voor Italia, dat door Vergilius in de poëtische taal,
vooral in de Aeneis, was geïntroduceerd: ook dit woord helpt om bij de lezer de
bedoelde identificatie te bewerken.

Een ander punt van overeenkomst tussen beide protagonisten, die ook verbaal
wordt aangegeven, is de dwang die hen wordt opgelegd om hun vaderland te verlaten.
Ovidius zegt Tr. 1 ,4,3 dat hij non nostra ...sponte, niet uit eigen wil, de zee op weg naar
zijn ballingsoord doorklieft en ook Aeneas is non sponte op weg naar Italia (Aen.
4,361). Beide ‘helden’ hebben de uiteinden der aarde als doel, bv. Aen. 3,4 diversa
exsilia et desertas quaerere terras (ver weg liggende ballingsoorden en verlaten landen
zoeken), waar diversa een woord is, dat ook Ovidius graag gebruikt (zie bijv. het al
geciteerde Tr. 3,2,124) en het woord exsilia (ballingsoorden), geldend voor Aeneas en
de zijnen, maakt de identificatie met de verbannen dichter, op weg naar zijn
verbanningsoord, compleet.
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Het belangrijkste punt van overeenkomst tussen Ovidius en Aeneas is wel, dat
beide lijden onder goddelijke toom. De vraag quo numine laeso (Aen. l,8: door het
kwetsen van welke godheid sc. moest Aeneas zoveel doorstaan), direct al in het
prooemium van de Aeneis gesteld en de daarmee verbonden vraag: tantaene animis
caelestibus irae (v. 11: is de toorn in de harten der hemelingen dan zo groot?) vormen
ook in Ovidius’ ballingschapspoëzie het overheersende thema: de ira dei (=
Augustus), die Ovidius in ballingschap stuurde en die verzoend moest worden om zijn
terugkeer mogelijk te maken. De vragen in het Aeneisprooemium zijn des te
klemmender, omdat het slachtoffer van de toorn der beledigde godheid een man
betreft, insignis pietate: uitblinkend in pietas; er wordt om zo te zeggen een paradoxale
verbinding tussen pietas en goddelijke toorn gelegd, die hem dwong zoveel leed te
ondergaan (v. 10). Over de pietas van Aeneas laat het verloop van de Aeneis de lezer
geen twijfel mogelijk zijn. Ook de ira dei in de ballingschapspoëzie van Ovidius richt
zich op een man, die zich dan wel niet expliciet insignem pietate noemt, maar zich wel
bij voortduring beroept op zijn onbesproken levenswandel6; en als priester der Muzen
zou hij ook op het epitheton pius aanspraak kunnen maken7.

Zo zijn er dus voor het aannemen van de Aeneasrol voor Ovidius 3 momenten van
belang geweest: a) de aan Aeneas opgelegd zwerftochten over landen en zeeën naar
de einden der aarde, b) het afscheid van de te verlaten stad en daarmee van zijn vrouwe
c) het lijden onder goddelijke toorn, ondanks pietas. De hele situatie van de laatste
nacht in Rome werd met het exemplum grande van de laatste nacht in Troje
vergeleken (Tr. l ,3,25 v., hierboven geciteerd), maar het woord exemplum werd niet in
relatie tot de dichter zelf gebruikt. Dat gebeurt wel bij de identificatie van de dichter
met een andere mythologische figuur, nl. Odysseus, die vooral wat betreft punt a) en
c) mutatis mutandis in een soortgelijke situatie verkeerde als Aeneas.

Wanneer Ovidius dan ook, op weg naar Tomi, in een storm verzeild is geraakt, bidt
hg tot de goden van zee en hemel (Tr. l,2,l) om hem te sparen, zich erop beroepend,
dat wanneer de ene god zich tegen iemand keert, er dan wel een andere is die hem in
zijn benarde situatie juist bijstaat: saepe premente deo fert deus alter opem (v. 4). Dat
wordt in de volgende verzen geëxemplificeerd: Mulciber in Troiam, pro Troia stabat
Apollo,/aequa Venus Teucris, Pallas iniqua fuit./Oderat Aeneam propior Saturnia
Turno,/ille tamen Veneris numine tutus erat (Mulciber = Vulcanus stond tegen Troje; ter
verdediging ervan Apollo. Venus begunstigde de Teucri, Pallas was hen vijandig. De
Saturnische (de dochter van Saturnus = Iuno) was op Turnus’ hand en haatte Aeneas;
toch was deze weer veilig door Venus’ bescherming). Dan volgt: saepe ferox cautum
petiit Neptunus Ulixem,/eripuit patruo saepe Minerva suo./Et nobis aliquod, quamvis
distamus ab illis./quis vetat irato numen adesse deo? (Vaak belaagde de grimmige
Neptunus de sluwe Ulixes, vaak ontrukte Minerva hem aan haar oom = Neptunus).
Via Odysseus knoopt Ovidius dan aan bij zijn eigen situatie: et nobis (v. 11): wie
verbiedt, dat ook ons een hemelse macht bijstaat - hoezeer wij ook verschillen van die
(eerder genoemde) helden - nu een god (= Augustus) op ons toornig is? Het is dus met
name Neptunus’ toorn, die Ovidius Odysseus als exemplum voor zijn eigen situatie
doet kiezen.

Een figuur uit de mythologie wordt daarom graag als exemplum gekozen, omdat de
mythe modelfunctie heeft en daardoor de mogelijkheid biedt het lot van een individu
in de wereld der heroën te transponeren, waardoor er voor het individu een element
van troost kan schuilen in de overweging, dat hij niet de eerste is geweest die leed is
wedervaren, maar dat hij daarin mythologische voorgangers heeft gehad8. De hele
stormscène in Tr. l,4 - het zijn de stormen die Ovidius tijdens zijn reis naar Tomi
moest doorstaan - maakt identificatie van Ovidius met Odysseus mogelijk, uitgaande
van de parallellie van Neptunus’ en Juppiters (= Augustus) toorn. Ook de naam van
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het schip dat Ovidius naar Tomi bracht, de Minerva, maakt deze identificatie
mogelijk, omdat Ovidius hierdoor de tutela Minervae (Tr. l,10,l: de bescherming van
Minerva) met zijn mythologisch model gemeen had: Pallas Athene is immers
Odysseus’ trouwe beschermster.

De vergelijking met Odysseus is ook een thema in Tr. 1,5,57 v. In de daaraan
voorafgaande verzen beschreef Ovidius de enorme omvang van het leed dat hij moest
doorstaan: v. 47 tot mala sum passus, quot in aethere sidera lucent: zoveel leed heb ik
doorstaan als er aan de hemel sterren schijnen: zelfs als hij meerdere tongen zou
hebben, zou hij dat niet adaequaat kunnen beschrijven (v. 53 v.). Zijn conclusie luidt
derhalve: pro duce Neritio docti mala nostra poetae/scribite: jullie, geleerde dichters,
moeten voortaan in plaats van de Neritische aanvoerder9 ons leed beschrijven (dwz.
in plaats van het leed van Odysseus dat van mij, Ovidius). Ovidius is dus als exemplum
een vervanger van Odysseus en diens leed geworden en de reden volgt: Neritio nam
mala plura tuli: want ik heb meer leed dan Odysseus doorstaan. Dat overtreffen van
het mythologisch exemplum wordt dan volgens alle regels van de amplificatio
(uitweiding) aan 10 contrasterende aspecten gedemonstreerd (v. 59-84); enige
daarvan noem ik samenvattend. Odysseus zwierf over een beperkte geografische
ruimte (brevi spatio v. 59) gedurende vele jaren, tussen de huizen van Dulichium (=
Ithaca) en Troje; ons heeft Caesars toorn naar de kust van het Getische land (= Tomi)
gebracht, nadat we eindeloze zeeën hadden doorvaren. Hij had trouwe makkers; mij
lieten bij mijn verbanning mijn vrienden in de steek. Hij was blij en zegevierend op
terugreis naar zijn vaderland, ik heb, overwonnen, als balling mijn vaderland
verlaten...hij was gehard met een sterk lichaam, ik zwak van krachten. En tenslotte (v.
77-80) cumque minor Iove sit, tumidis qui regnat in undis,/illum Neptuni, me Iovis ira
premit./Adde quod illius pars maxima ficta laborum:/ponitur in nostris fabula nulla
malis: en terwijl hij die heerst in de gezwollen golven (= Neptunus) minder machtig is
dan Iuppiter, hem bracht de toorn van Neptunus, maar mij die van Augustus (=
Iuppiter) in het nauw, d.w.z. ik word door een machtiger god in het nauw gebracht.
Daarbij komt nog, dat het grootste deel van zijn leed fictie is, maar bij ons leed geen
sprake is van fabels (= fictie). De zojuist geciteerde verzen (v. 57 v.), waarmee Ovidius
zich voor de geleerde dichters voortaan als exemplum van iemand die leed doorstaan
heeft, presenteert, betekenen in feite de opheffing van de exemplum-functe van
Odysseus. Die opheffing was al in v. 31 v. gefundeerd: atque haec exemplis quondam
collecta priorum/nunc mihi sunt propriis cognita vera malis: al de gebeurtenissen uit de
mythen, eertijds verzameld in de exempla van vroegere generaties (en dus niet ‘echt
gebeurd’), heb ik nu door mijn eigen leed als waar (echt gebeurd) ervaren. In v. 79
adde, quod illius (= Odysseus) pars maxima ficta laborum:/ponitur in nostris fabula
nulla malis, zojuist geciteerd, wordt de uitspraak van v. 31/2 dan op Odysseus
gespecificeerd - zowel in v. 32 als in 80 wordt daar Ovidius’ leed tegenovergesteld.
Voor het eerst wordt nu in de literatuur, voorzover ons bekend, geformuleerd, dat wat
als ficta (verzonnen, fictioneel) in de fabula was verteld en als referentiekader voor
menselijke gedragingen en situaties kon gelden, nu voor de ik niet meer geldt, omdat,
wat hij beleeft, vera, waar is. Het is ‘echt gebeurd’, het is historia, en de antieke
retorische theorie had verklaard, dat een exemplum dat ontleend is aan de fabula (dus
bijv. Odysseus) in vergelijking met een exemplum uit de historia minder overtuigings-
kracht heeft. Ovidius’ leed is verum, hoort niet tot de fabula, en daarom zal hij en zijn
lot voortaan als overtuigender exemplum gelden.

Nieuw is dus, dat nu verum is wat de dichter wedervaart, zoals uit den treure door
Ovidius in zijn poëzie herhaald; dit maakt het Ovidius mogelijk alle mogelijke
themata onder een geheel nieuw gezichtspunt te behandelen. Een enkel voorbeeld
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daarvan kan hier nog kort genoemd worden. Ovidius’ Tristia en Epistulae ex Ponto zijn
geschreven in het elegisch metrum, d.w.z. in disticha bestaande uit afwisselend een
hexameter en een pentameter. In de latijnse literatuur vóór de ballingschapspoëzie
was dat het metrum van de liefdeselegie geweest, beoefend door Propertius, Tibullus
en ook Ovidius zelf in zijn jeugd (de Amores). We noemden al in n. 3 de rol die Ovidius
bij zijn afscheid van zijn vrouw aannam, nl. die van de ‘departing lover’, zoals die in de
fictie van de elegie ons zovaak wordt geschilderd. Nu is Ovidius zelf, in werkelijkheid,
de vertrekkende ‘minnaar’, een rol die hij vroeger in zijn Amores de fictionele minnaar
oplegde. Op dezelfde wijze neemt zijn in Rome achterblijvende vrouw de rol over van
de domina, de geliefde uit de liefdeselegie, waarbij Ovidius inderdaad door verbale
parallellen ons op die veranderde situatie, die nu, zoals hij zegt, de realiteit spiegelt,
opmerkzaam maakt, veranderd ook in die zin, dat de domina in de liefdeselegie altijd
de wispelturige en tot ontrouw geneigde geliefde is, terwijl het in de balling-
schapspoëzie de trouwe, wettige echtgenote betreft. De reeds genoemde toenemende
belangstelling voor deze poëzie houdt zich juist met dit soort transformaties bezig,
doet ons Ovidius’ virtuositeit ook op dit gebied zien, en heeft de waardering voor deze
poëzie terecht doen toenemen10.

Noten

1. Verg. Aen. 1,3,578 v.; 755 v.; 5,626 v.; 10,57; 162; 12, 80 v.
2. Deze overeenkomsten zijn verder uitgewerkt in M. Drucker, Der verbannte Dichter und der Kaiser-Gott.

Studien zu Ovids späten Elegien. Diss. Heidelberg 1977, 118 v.
3. Dat Ovidius zich ook de rol van ‘departing lover’, zoals we die in de elegie kennen, aanmeet, kan hier

niet verder uitgewerkt worden; vgl. echter p. 100.
4. Ook bijv. Tr. 1,10,49; 3,14,26.
5. Vergelijk ook, wat Aeneas van zichzelf zegt in Aen. 3,11 feror exsul in altum: als balling stak ik in zee

(maar balling dan niet in politieke, contemporaine zin).
6. Bijv. Tr. 2, 354 vita verecunda est, Musa iocosa mea: mijn levenswandel is ingetogen; mijn poëzie mag

dan lascief zijn, maar staat los van mijn eigen levenswandel.
7. Zie Tr. 5,3,47.
8. Tot ver in de moderne tijd functioneert het exemplum. Een fraai voorbeeld vindt men in het achtste

couplet van het Wilhelmus: Als David moeste vluchten / voor Saul den tyran / , zo heb ik moeten
zuchten / met menig edelman eqs. Ook Willem van Oranje (ik) ontleent troost aan de overweging dat
hij niet de eerste balling was, maar daarin illustere voorgangers had. Alleen wordt het exemplum nu niet
meer geput uit de antieke mythologie, maar uit de bijbelse geschiedenis.

9. Neritius dux is een geleerde omschrijving voor Odysseus: Neritius is het adj. bij Neriton, een berg op
Ithaca.

10. Voor wat betreft het boeiende probleem, in hoeverre de ballingschap van Ovidius fictie was of niet, zie
het artikel van Hofmann boven p. 63 en id., Lampas 21 (1988), 320-332. De laatste tijd worden hier en
daar stemmen gehoord, die de hele ‘verbanning’ van Ovidius als literaire fictie willen opvatten en in
deze poëzie uitsluitend een virtuoos spel van fictie en werkelijkheid willen zien. Een uitvoerige studie
hierover door Hofmann-Schmidt is in voorbereiding.

Recente literatuur over de ballingschapspoëzie vormen behalve het in n. 2 genoemde boek van
Drucker, B.R. Nagle, The Poetics of Exile (Collection Latomus 170), Brussel 1980 en H.B. Evans,
Publica Carmina. Ovid’s Books from Exile, Nebraska Univ. Press 1983.
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Zoals we op p. 99 zagen, heeft Ovidius in zijn ballingschapspoëzie de geleerde
dichters aangespoord om voortaan hem, Ovidius, en niet meer, zoals tot dan toe
gebruikelijk, Odysseus als voorbeeld van de grote duider te gebruiken. Het is
interessant te zien, hoe in de Europese literatuur deze raad is opgevolgd. Voor enkele
representanten daarvan vraag ik kort uw aandacht.1

1 Toen Goethe (1749-1832) in 1790 Rome voor de tweede maal verliet om naar
Weimar terug te keren, schreef hij2: ‘... und wie sollte mir gerade in solchen
Augenblicken Ovids Elegie nicht ins Gedachtnis zurückkehren, der, auch ver-
bannt, in einer Mondnacht Rom verlassen sollte. ‘Cum repeto noctem’, seine
Rückerinnerung, weit hinten am Schwarzen Meere, im trauer- und jammervollen
Zustande, kam mir nicht aus dem Sinn, ich wiederholte das Gedicht, das mir
teilweise genau im Gedachtnis hervorstieg, aber mich wirklich an eigener
Produktion irre werden liess und hinderte; die auch, später unternommen, niemals
Zustande kommen konnte:

Wandelt von jener Nacht mir das traurige Bild vor die Seele,
welche die letzte für mich ward in der römischen Stadt,

wiederhol’ ich die Nacht, wo des Teuren so viel mir zurückblieb,
gleitet vom Auge mir noch jetzt eine Thräne herab.-

Und schon ruhten bereits die Stimmen der Menschen und Hunde,
Luna, sie lenkt’ in der Höh’ nächtliches Rossegespann.

Zu ihr schaut’ ich hinan, sah dann Capitolische Tempel,
welchen umsonst so nahe unsere Laren gegrenzt.’

(= Ov. Tr. 1,3, 1-4 en 27-30).

Wat de directe aanleiding voor Goethe was zich Ovidius’ situatie te herinneren, is
te reconstrueren uit de hieraan voorafgaande beschrijving van zijn laatste nachten
in Rome, wanneer hij door Rome zwerft: ‘drei Nachte vorher stand der volle Mond
am klarsten Himmel, und ein Zauber, der sich dadurch über die ungeheure Stadt
verbreitet.’ Hij beklimt het Kapitool, dat ‘wie ein Feenpalast in der Wüste
dastand’: het Kapitool in de heldere maannacht precies als bij Ovidius’ afscheid.
Maar belangrijker nog is, dat ook hij zich balling voelt, en wel, evenals Ovidius, uit
Rome verbannen: in Rome heeft Goethe zich als nergens anders thuisgevoeld.3 Na
zijn vertrek uit Rome voelt hij zich ‘erst recht im Exil, der Verzweiflung übergeben,
unwiderruflich ausgestossen, in der Fremde’. Op 27 december 1788, na zijn 1e
verblijf in Italië (1786-1788) had hij, weer terug in Weimar, al aan Herder
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geschreven.... ‘Ich kann eine leidenschaftliche Erinnerung anjene Zeiten nicht aus
meinem Herzen tilgen. Mit welcher Rührung ich des Ovids Verse oft wiederhole,
kann ich dir nicht sagen: cum subit... Ich fühle nur zu sehr, was ich verloren habe,
seit ich mich ausjenem Elemente wieder hieher versetzt habe/

2 A. Poeshkin (1799-1837) werd in 1820 uit Sint Petersburg verbannen, omdat hij in
zijn poëzie de vrijheid vuriger had bezongen dan de machthebbers lief was. Zijn
verbanningsoord was Kishinev, aan de grens met Moldavië. Het eerste wat hij daar
begon te lezen, waren de Tristia en de Epistulae ex Ponto, in een Franse vertaling.
Spoedig daarna schreef hij de ‘brief aan Ovidius’:4

Ovid, ich lebe hier in der Nähe der stillen Ufer,
zu denen du einst die verbannten vaterlichen Götter
gebracht, und wo du deine Asche hinterlassen hast.
Dein trostloses Weinen hat diese Gegend berühmt gemacht,
und der zartliche Klang deiner Leier ist noch nicht verstummt.
Noch viel spricht man in dieser Gegend von dir.

Zoals Ovidius aan zijn vrienden in Rome schreef, zo Poeshkin aan Ovidius; de
identieke situatie als banneling bracht hem ertoe Ovidius toe te spreken, daarbij
geholpen door de toen in Rusland opgang doende theorie, dat Ovidius niet naar
Constanza, maar naar Moldavië was verbannen5. Van identificatie met zijn
beroemde voorganger is echter minder sprake dan bij Goethe: het is alleen het feit
van beider ballingschap, niet de reden daarvan, waardoor hij ertoe gebracht werd
zich tot Ovidius te richten. Poeshkin was het romantische ideaal van de
vrijheidslievende held, vol kracht, stoutmoedigheid en felle passies, toegedaan;
daarom neemt hij in het vervolg van het gedicht zelfs afstand van zijn illustere
voorganger:

Als rauher Slawe habe ich keine Tränen vergossen,
aber ich verstehe sie. Als treiwillig Verbannter,
unzufrieden mit der Gesellschaft, mit mir selbst und mit dem Leben,
habe ich nachdenklich jetzt besucht
das Land, wo du einst ein trauriges Leben ertragen hast.

3. Ook Grillparzer (1791 -1 872) spreekt Ovidius in zijn gedicht ‘An Ovid’ toe:
Dir, den in wilde unwirtbare Wüsten,
wo nie ein Glücklicher sich schauen liess,
auf Pontus ferne meerumtobte Küsten
der Grimm von Romas tückschem Herrscher stiess;
dir, armer Dulder, weih’ ich diese Blätter,
denn gleiches Los beschieden uns die Götter.

Deze verzen lijken te wijzen op een identieke situatie (gleiches Los) van
Grillparzer en Ovidius en Ovidius wordt overeenkomstig diens eigen woorden (Tr.
1,5,47 zie p. 99) als het type van de grote duider opgevat. In de volgende
strophen:

Von Menschen ferne lieg’ ich hier und weine,
ungiücklicher als du, denn mich verbannt
ein Henker, fürchterlicher als der deine,
des Schicksals allgewalt’ge Eisenhand.

past Grillparzer echter op zijn voorbeeld hetzelfde procédé toe, als Ovidius op zijn
voorganger Odysseus: hij overtreft zijn voorganger (vlg. p. 99): in feite heeft
Grillparzer meer te lijden dan Ovidius. Het gedicht vormt een aanklacht tegen het
lot, dat hem door de vroege dood van zijn vader uit het rijk der poëzie verbande en
hem dwong nu zelf voor zijn dagelijks brood te zwoegen: dat is Grillparzers
‘verbanning’!6
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4. Tenslotte Joachim du Bellay (l522-1560), die in 1553 als secretaris van zijn oom,
kardinaal Jean du Bellay naar Rome ging, maar spoedig, gedesillusioneerd, vurig
naar Frankrijk terugverlangde. Als Ovidius voelt zich du Bellay nu verbannen: de
titel van zijn bundel is dan ook Regrets (=Tristia).
Nr. 40 daaruit is opgebouwd op O v. Tr. 1,5,57 v.:

Un peu de mer tenoit le grand Dulichien
D’Ithaque separé, l’Apennin porte-nue,
et les monts de Savoye à la teste chenue
me tiennent loing de France au bord Ausonien:
Fertile est mon sejour, sterile estoit le sien,
je ne suis des plus fins, sa finesse est cogneue,
les stens gardans son bien attendoient sa venue,
mais nul en m’attendant ne me garde le mien:
Pallas sa guide estoit, je vays à l’aventure,
il fut dur au travail, moy tendre de nature,
a la fin il ancra sa navire à son port,
je ne suis asseuré de retuurner en France,
il feit de ses haineux une belle vengeance,
pour me venger des miens je ne suis assez fort.7

Zoals Ovidius in Tr. l ,5 aantoonde, dat, wat hij moet ondergaan, erger is dan het
mythische exempel Odysseus (le Dulichien), zo doet dat nu, in zijn situatie, du
Bellay. Maar het meest opvallende is natuurlijk, dat du Bellay zich dan wel
impliciet op Ovidius als voorganger beroept, maar dat hij daarbij de ballingschap-
situatie volledig moet omdraaien: hij was vrijwillig naar Rome gegaan, waar hij
zich echter spoedig verbannen voelt en dat hij zo snel mogelijk zou willen verlaten
voor zijn geliefde Frankrijk, terwijl Ovidius juist gedwongen werd Rome te
verlaten om naar de uiteinden der wereld te gaan. Het is een geheel eigen
interpretatie van Ovidius’ aansporing, vermeld in de eerste regel van dit opstel.
De vier kort genoemde schrijvers vormen een prachtig voorbeeld, hoe de
ballingschapspoezie van Ovidius door hen, ieder op eigen wijze, is geabsorbeerd
en in hun eigen situatie ingepast.

Noten

1. Voor uitvoeriger informatie, zie: Ovid Renewed Ovidian Influences on Literature and Art from the Middle
Ages to the Twentieth Century, ed. Charles Martindale, Cambridge 1988 (vooral voor het Engelse
taalgebied). Instructief is ook het aardige boekje van W. Stroh, Ovid im Urteil der Nachwelt, Darmstadt
1969.

2. Italienische Reise, zweiter Aufenthalt in Rom. Goethes Werke, Hamburger Ausgabe 61964, Band II, 555
v.

3. Richard Friedenthal: Goethe, Sein Leben und seine Zeit, München 31977, 302.
4. Ik gebruik de Duitse vertaling, zoals afgedrukt bij Stroh, op. cit, 104.
5. Zie J.B. Tapp, ‘Ovid’s Tomb. The Growth of a Legend from Eusebius to Laurence Sterne,Chateaubriand

and George Richmond’: Journalof the Warburg and Courtault Institute 36, 1973, 35-76. Sporen van
deze legende vinden we ook bij Couperus, zie p. 104; voor wat betreft Chateaubriand zie p. 129.

6. Vergelijk Couperus’ reactie,?. 104 Vgl. Franz Grillparzer, Sämtliche Werke, herausg. von Peter Frank
und Karl Pörnbacher, 1. Band, München 1960, 1211. De volgende strofe luidt:

Weil du zu viel gesehn, zu viel gesprochen,
traf dich des Kaisers harter Richterspruch,
doch welch Vergehn wird denn an mir gerochen,
in dessen Herzen Fried und Unschuld schlug,
ist mirs bestimmt, so martervoll zu leiden,
so könnt ich dich um dein Vergehn beneiden.

7. Geciteerd naar de editie van J. Jolliffe en M.A. Screech, Genève 1966, de geïnteresseerde lezer wordt
naar de ‘introduction’ verwezen.
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APPENDIX: OVIDIUS’ BALLINGSCHAP IN DE MODERNE NEDERLANDSE
LETTERKUNDE

I Louis Couperus: ‘De balling te Tomi’

In de Nederlandse letterkunde van deze eeuw is er geen auteur van betekenis bij wie
we zoveel sporen van Ovidius vinden als bij Louis Couperus (1863-1923). In zijn
mythologische gedichten en prozaschetsen vinden wij vaak een Ovidiaanse sfeer en
niet zelden duidelijke verwijzingen naar de Metamorfosen. Het meest expliciet
Ovidiaans is zonder twijfel zijn verhaal ‘De balling te Tomi, voor het eerst
gepubliceerd in Het Vaderland (31-12-1909), gebundeld in Antieke Verhalen (1911)
en thans het best bereikbaar in Louis Couperus: De antieke verhalen, Amsterdam
1980, pp. 202-213; ik citeer naar deze, door Karel Reijnders ingeleide, uitgave.

Het verhaal, gebaseerd op gegevens afkomstig uit Ovidius’ Tristia en Epistulae ex
Ponto, is verdeeld in drie paragrafen, waarvan de eerste twee ongeveer even lang zijn
en de derde, veel korter, als epiloog functioneert. Dat Th. Bogaerts in zijn bekende
bloemlezing uit het antieke werk van Couperus, Vreugde van Dionysos (Den Haag
1960), deze epiloog wegliet, wijst op onbegrip van het belang van deze afsluiting,
althans zoals ik haar interpreteer.

In de eerste paragraaf schildert Couperus het lot van ‘de banneling’ (Ovidius’ naam
wordt pas op de laatste bladzijde genoemd!): even buiten Tomi verblijft hij met een
slaaf ‘half Grieks, half Geet’ in een ‘desolate stulp’ (p. 202). Barbaren trekken langs,
heer en slaaf pakken wapens, maar het is niet nodig: de horde gaat voorbij. De dichter
is ziek, lichamelijk, maar eigenlijk vooral geestelijk: een alles doordringende
melancholie heeft hem in haar greep. Hij grijpt naar zijn grote werk, de Metamorfo-
sen, maar is nu niet meer in staat als vroeger in soepele verzen weer te geven wat in
hem opwelt.

De tweede paragraaf bevat de overdenkingen van Ovidius over de oorzaken van
zijn ballingschap: hij zag ‘weer het droeve verleden’ (209). Er werden redenen
genoemd waarom hij was verbannen: zijn dartele verzen (p. 210); zijn liefde voor
Julia, Augustus’ kleindochter (p. 211); zijn voorspraak van Agrippa, ’s keizers
aangenomen zoon (p. 211) - het waren slechts voorwendsels. De eigenlijke reden was
dat hij ‘zonder te willen, getuige was geweest van de geheime schanden der voor de
oogen der wereld onberispelijke familie des keizers!’ (p. 211). Hij gelooft niet meer
dat Tiberius hem ooit zal terughalen.1 Opnieuw laten barbaarse horden zich horen: de
dichter grijpt niet meer naar de wapens. ‘Laat ze komen’, kreunde hij. ‘Laat ze
komen...’ (p. 212).

In de epiloog lezen we dat ‘eeuwen later (...) de keizerin van een groot land’,
Katharina van Rusland, de tombe van Ovidius bezoekt en door het zien van het
vervallen graf tot tranen wordt geroerd.2

In de receptiegeschiedenis van dit veelal zeer bewonderde verhaal kan men
duidelijk een rode draad ontdekken: Couperus zou in de ballingschap van Ovidius
veel van zijn eigen ontheemdheid hebben geprojecteerd.3 Die gedachte lijkt bepaald
niet onjuist4, maar levert uiteraard geen ‘verklaring’ van het verhaal. Een enigszins
naar volledigheid strevende interpretatie kan ik hier niet geven. Ik beperk mij tot wat
m.i. de essentie is, de vraag waarom Ovidius na het overdenken van de oorzaak van
zijn ballingschap de barbaren wil laten komen, zijn eigen dood wil. Dat kan niet
anders dan uiteen bestraffing vergend schuldgevoel voortkomen. En inderdaad geeft
Couperus een dergelijke schuld aan: de verzwijging door Ovidius van wat hij had
gezien, een ‘herenaccoord’ met Tiberius, die ‘de zijnen [spaarde], omdat hij zweeg...’
(p. 211). Daarmee raakt Ovidius vervreemd van zijn natuurlijke aard: alles te willen
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zeggen wat hem beroert. De ballingschap van Ovidius - en de Romeinse hoveling is
zelfs in Tomi weer een exsul (ex + solum), hij woont buiten de stad - heeft dus ook
symbolische aspecten: zij concretiseert zijn geestelijke onvrijheid. Zo dienen wij ook
Ovidius’ uiterlijke verandering te zien: ‘Hij werd geheel als een Barbaar.’ (p. 209).
Geen wonder dat hij zich buigt over zijn eigen Metamorfosen: als zovele figuren
daarin beschreven heeft hij zelf een complete gedaanteverwisseling ondergaan!

Wat is nu de rol van de tranenplengende keizerin? ‘Zij had een sterke, bijna
mannelijke ziel, en zij weende nooit,’ zegt Couperus (p. 213). Daarmee is zij het
spiegelbeeld van Ovidius zelf: een Zwakke ziel’ (p. 212), met vrouwelijk weke mond
en kin (p. 203). Dat zij, in tegenstelling tot de keizers) van dat andere grote rijk, met
wie zij, volgens de overlevering, de ‘geheime schanden’ gemeen had, tot ontroering
wordt gebracht door het horen van de naam van de dichter, tekent de kracht van diens
stem die zich over eeuwen heen heeft laten horen.

R. Th. van der Paardt

Noten

1. Ovidius is in dit verhaal al zeven jaar verbannen (p. 207) en een en ander speelt zich dus rond 15 (n.
Chr.) af, als we uitgaan van de gebruikelijke datum van het verbanningsdecreet van Augustus. Dan kan
Ovidius echter onmogelijk 52 jaar oud zijn, zoals de verteller op p. 203 meedeelt.

2. Vergelijk p. 103, n.5.
3. Deze visie al in een van de oudste essays over Couperus’ antieke werk: het in 1917 in De Nieuwe Gids

(jrg. XXXII, deel I) verschenen opstel van W.E.J. Kuiper, ‘Couperus en de oudheid’; zie p. 8 e.v. van de
boekuitgave van dit essay, Amsterdam 1961 (19692). En recentelijk weer bij Johan Polak, ‘Louis
Couperus en de Latijnse Oudheid’, in Preludium 4 (1987), nr. 3, p. 11 (van pp. 6-22).

4. Vergelijk p. 103, n. 6, waar ook Grillparzer, zonder realiter verbannen te zijn geweest, in Ovidius’
ballingschap een projectie van zijn eigen situatie kon herkennen.

II Hans Berghuis: ‘Een winter in Tomi

Zoals de titel al doet vermoeden, heeft de dichtbundel Een winter in Tomi van Hans
Berghuis (geboren 1924) als onderwerp het laatste seizoen van Ovidius’ leven: zijn
winter, die hij als balling moet slijten in het altijd koude Tomi. In zeventien gedichten
wordt ons in chronologische volgorde de ballingschap van Ovidius geschilderd, van
zijn vertrek uit Rome (Een dichter zonder lied en lier verlaat het huis! van ongenade) tot
en met zijn einde (De dood maakt voor eeuwen verzen plaats).

In zekere zin heeft Een winter in Tomi dezelfde thematiek als Berghuis’ vorige
bundel Plaatsen van onherbergzaamheid: in het dichten kan een zekere geborgenheid
gevonden worden. Zo gebruikt Ovidius zijn dichtkunst om zijn verbanning te kunnen
verdragen. Voor Berghuis is deze ‘herbergzaamheid’ in woorden essentieel. Hij
schildert ons een Ovidius die dag en nacht schrijft. Zelfs als hij sterft, heeft hij een
schrijfstift in zijn hand! Zijn inkt was zijn heulsap tegen stormen, zijn taal de maat en
orde van zijn kern, midden! van zijn denken, grond van zijn bestaan.

Ovidius kan slechts overleven door zijn gedichten én door de vurige hoop op
terugkeer naar Rome. Hij probeert dan ook met verve Augustus over te halen om zijn
ballingschap te beëindigen. Dit doet hij door zeer frequent zijn ‘carmen’ en ‘error’
goed te praten, door Rome op te hemelen en het barbaarse Tomi zeer negatief af te
schilderen. Berghuis heeft deze bedoeling uiteraard niet en deze thema’s zien we dan
ook weinig in Een winter in Tomi. Wel vertelt hij over Ovidius’ reis, het dagelijks leven
in Tomi, de visvangst, de herinneringen aan zijn dochter, zijn verjaardag, de
etymologie van Tomi’, de taalproblemen, zijn vader en tenslotte: zijn dood.
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De gedichten van Berghuis zij n nooit langer dan één bladzijde: kleitabletten-poëzie
noemt hij het zelf. Van alle gedichten zijn er slechts drie vanuit het ik-perspectief
geschreven. Elders wordt Ovidius aangegeven als O. of ‘hij’ en slechts eenmaal met
zijn naam. In enkele gedichten laat Berghuis in passages tussen aanhalingstekens
Ovidius zelf aan het woord door vrij letterlijk de oorspronkelijke latijnse tekst weer te
geven.

De grens tussen eigen werk en bewerking is bij Berghuis slechts in enkele gevallen
duidelijk te trekken: ‘Medea II’ is een evident geval van bewerking, nl. van Tristia 3,9:
‘Goede tekens’ (over zijn verjaardag) is gebaseerd op Tristia 3,13. ‘Visvangst’
daarentegen is geïnspireerd op een foto uit een schoolboek over Ovidius.

Vaker echter vervagen de grenzen of vinden we een mengeling van eigen werk en
bewerking: Ovidius schrijft over zijn wensen omtrent de laatste eer: elementen die we
zien terugkomen in ‘Vuurzorg’, dat toch onmiskenbaar een heel eigen creatie van
Berghuis is. ‘Stamboom’ (over zijn vader) is gebaseerd op Tristia 4,10, terwijl de
interpretatie van Berghuis is. In ‘Ex Ponto’ schetst hij Ovidius’ woonomgeving in
Tomi, compleet met zijn menu (linzen met pijlstaart’/inktvis, gesmoord m olie)’.
vervolgens citeert hij wat Ovidius daar in zijn woning schreef. Dit citaat is een
bewerking van de prologen van Tristia 1 en 3.

Wat betreft de details kunnen we hetzelfde zeggen: sommige zijn Ovidiaans (in een
land van wolven, bezeten van een Griekse held, de jager Lelex), andere Berghuis’ eigen
vinding (tuig van de richel, een matras van zeegras). Een winter in Tomi is een complexe
verweving van eigen creatie en bewerking.

Hier doorheen lopen diverse autobiografische elementen. Berghuis is zelfbeelden-
snijder in ‘De beelden’ laat hij Ovidius ook beelden vormen. Dit thema komt ook
voor in ‘Het offer’, in de passage over Perillus en de bronzen stier. Berghuis is geboren
te Apeldoorn en is nu woonachtig in Limburg. Ongetwijfeld heeft hij aan zichzelf
gedacht bij het schrijven van ‘Grenstaal’.

De vorm waarin Berghuis zijn thema’s giet is eenvoudig. Hij gebruikt tamelijk
lange verzen met veel enjambement en soms is hij meer verteller dan dichter. Zijn taal
zit vol alliteratie (ruige rietstokken, lied en lier), assonanties (rondom hem gonzen tongen
en verdwalen brakke talen, schallend balkt het kalf) en binnenrijm (van zijn nabije leed is
hij profeet op zee).

Hier en daar vinden we een anachronisme, zoals Zwarte Zee voor Pontus Euxinus
en O. voor de misdadiger Ovidius (O. geeft ook zijn verloren persoonlijkheid aan: pas
later in de bundel vindt Ovidius zichzelf terug). Bijbelse elementen als grote vis Ichthus
en stenen voor brood geven de betreffende gedichten een eigen dimensie. Voordat ik
eindig met een citaat uit ‘Voortijdig’ (het een na laatste gedicht), wil ik er op wijzen
dat deze bundel zeer geschikt zou kunnen zijn als kapstok voor een lectuurpro-
gramma Ovidius.

Ik vatte moed en sprak: “In uw stad kon ik leven,
in uw stad kan ik sterven. Ik die taalgrenzen brak
zal rusten in uw aarde. De dood spaart mijn werk
wellicht. Rome krijgt mijn erfenis. Tomi mijn zerk.”

A. Schumm

106



In zijn Goddelijke comedie biedt Dante (1265 - 1321) ons in menig opzicht de essentie
van het middeleeuwse denken en voelen1. Als deze dichter, begeleid door Vergilius, de
timbus betreedt, ontmoet hij de bella scuola van de beroemdste dichters. Deze beUa
scuola bestaat, naast Vergilius zelf, uit Homerus, Horatius, Ovidius en Lucanus:

Quegli è Omero, poeta sovrano;
l’altro è Orazio satiro che viene:
Ovidiü è il terzo, e l’ultimo Lucano (Inferno IV 88-90),

‘Dat is Homerus, de koninklijke dichter; de andere, de satirendichter Horatius;
Ovidius is de derde en Lucanus de laatste’. In zijn De vulgari eloquentia II 6 beveelt hij
verder Ovidius’ Metamorphoses als voorbeeld van de hoogste stijl aan. Hoe kan de
strenge Florentijn nu een lichtzinnige dichter als Ovidius, de tenerorum lusor amorum,
‘de zanger van de tedere liefde’, zo hoog achten ?

Dat iemand zoals de Archipoeta, die zich met de vagantendichters (Goliarden) zeer
verwant voelt en de hofdichter is van Reinald von Dassel, de aartskanselier van
Frederik Barbarossa, Ovidius als zijn dichterlijk ideaal beschouwt, is te begrijpen en
ligt zelfs voor de hand. Wanneer deze geniale middeleeuwse dichter zich in zijn
beroemde Confessio (‘De biecht’) tegen de beschuldiging verdedigt, dat hij al te vaak
in kroegen wordt gesignaleerd, dient hij zijn tegenstanders aldus van repliek:

Tales versus facio, quale vinum bibo,
nihil possum facere nisi sumpto cibo;
nil valent penitus que ieiunus scribo:
Nüsonem post calicem carmine preiho (X 18, 1-4),

‘Mijn gedichten hebben de kwaliteit van de wijn die ik drink: ik kan niets presteren,
als ik niets heb gegeten; wat ik nuchter schrijf, is absoluut niets waard; maar na een
beker wijn zal ik in poëtisch opzicht zelfs Naso overtreffen’. Ook zal er niemand
verbaasd van opkijken, dat Chaucer (1344 - 1400) Ovidius vol bewondering als
Venus’ clerk bezingt:

Venus’ clerk, Ovide,
That hath ysowen wonder wide
The grete god of Loves name (House of Fame 1487 - 89).

Wat de Archipoeta hierboven half schertsend en half ernstig stelt, betekent voor
Dante zelfs werkelijk de grootste poëtische triomf. Na de meesterlijke beschrijving
van de gelijktijdige metamorphose van de rover Brunelleschi in een slang en die van
de slang in Brunelle&chi heeft hij het gevoel zijn grote voorbeeld Ovidius overtroffen
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te hebben. Triomfantelijk roept hij dan ook uit: ‘
Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio:
ché se quello in serpente, e quella in fonte
converte poetando, io non l’invidio:
ché due nature mai a fronte a fronte
non trasmutò, s̀i ch’ambedue le forme
a cambiar lor materia fosser pronte (Inferno 25, 97-102),

’Over Cadmus en Arthusa zwijg nu, Ovidius; wanneer hij de man in slang, de vrouw in
bron verandert, benijd ik hem niet; want twee naturen heeft hij beiderzijds levendig
nog nooit zo veranderd, dat de vormen beide hun stof verwisselden’. Dat zelfs deze
strenge, ernstige en diepgelovige middeleeuwer de lascivissimus poeta Naso als zijn
dichter-ideaal ziet, maakt al voldoende duidelijk, waarom, wegens Ovidius’ immense
invloed op de Latijnse en volkstalige literatuur in de XII. en XIII. eeuw, deze
tijdsspanne de aetas Ovidiana is genoemd.

Hier gaat echter een heel lang proces van ingrijpende ontwikkeling aan vooraf.
Ovidius was reeds in de klassieke Oudheid bijzonder populair; hiervan getuigen o.a.
de ruim zevenhonderd direkte en indirekte citaten uit zijn werken in de Carmina
Latino Epigraphica, een serie poetae Ovidiani, dichters die hun verzen een Ovidiaans
cachet trachten te geven2 en Maximianus. Deze laatste vertegenwoordiger van de
antieke Romeinse elegie uit de VI. eeuw, die uit Etrurië afkomstig is maar in Rome
leeft, beschrijft in zes voortreffelijke, technisch volmaakte elegieën de liefdesvreugde
van de jeugd en de ellende en het lijden van de oude man met talrijke ontleningen en
reminiscenties aan de klassieke auteurs, vooral aan Ovidius. Ovidius is echter ook uit
de oudchristelijke Latijnse literatuur niet weg te denken. Het christendom had het
heidendom weliswaar overwonnen, maar niet uitgeroeid. Uit de tijd van Maximianus
hebben we namelijk de fijnzinnige christelijke dichter Venantius Fortunatus, de meest
begaafde dichter van de ondergaande westerse cultuur van de VI. eeuw. Geestelijk
behoort hij in feite reeds tot de wereld van de Middeleeuwen, maar de prosodie en de
stijl van zijn gedichten zijn duidelijk op Vergiliaanse leest geschoeid. In een van zijn
mooiste gedichten komt echter onmiskenbaar Ovidius om de hoek kijken. Deze uit
Noord-Italië afkomstige presbyter, die later zelfs bisschop van Poitiers wordt,
schildert in een poëtische briefde liefde van een non tot Christus; hierbij gebruikt hij
niet alleen bijbelse motieven uit het Hooglied, maar ook talrijke letterlijk aan Ovidius
ontleende beelden en wendingen. Venantius Fortunatus schrijft hier een christelijk
pendant van de Ovidiaanse Brief van Laodamia aan Protesilaos3. Met de ineenstor-
ting van de klassieke cultuur in het Westen verdwijnt ook Ovidius uit het gezichtsveld
van de schaarse geleerden. Men heeft in deze tijd heel wat anders aan zijn hoofd. Ook
de Karolingische Renaissance brengt hier geen wezenlijke verandering in. Weliswaar
redden Karel en zijn medewerkers een belangrijk deel van het klassieke cultuurgoed
voor de ondergang en noemt Modoin, een van de dichters aan het hof van Karel de
Grote, zich ‘Naso’, toch zijn de sporen van Ovidius in deze periode zeer beperkt
(Paulus Diaconus; Theodulfus van Oriéans) en wordt deze tijd een echte aetas
Vergiliana. Alleen een dunne laag van de heersende klasse heeft behoefte aan
verfijnde manieren en geestelijke goederen, kortom: aan onderwijs; de brede laag
hieronder, de stedelijke middenstand, voelt het nut en dus het gemis van zulke zaken
nog niet. Het onderwijs blijft in deze tijd dan ook hoofdzakelijk beperkt tot de
kloosterscholen. Dientengevolge draagt de literatuur van de IX. en de X. eeuw een
uitgesproken monastiek karakter en hierin past nu eenmaal meer de ernst van een
Vergilius dan de lichtzinnigheid van een Ovidius.

Het hoogtepunt van Ovidius’ invloed en populariteit valt pas in de XII. en de XIII.
eeuw, en wel nadat de middeleeuwse maatschappij ten gevolge van culturele en
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sociaal-politieke veranderingen ook tegenover de lichtzinnige moraal van Ovidius’
werken een houding heeft weten aan te nemen. Vanaf de XI. eeuw zien we een
duidelijke verbetering op economisch en sociaal gebied, waarmee de toenemende
betekenis van de steden gepaard gaat. De middenstand, steeds meer gezegend met
stoffelijke goederen, wil nu ook van de geestelijke goederen niet langer verstoken
blijven. Het zwaartepunt van het onderwijs verplaatst zich dan van de kloostercentra
naar de kathedraalscholen. De Aristotelische en Arabische filosofie en wetenschap
bepalen het denken in de grote onderwijscentra van Italië, Engeland en vooral van
Frankrijk. Het ascetische ideaal, dat ook in deze tijd nog her en der hartstochtelijk
gepredikt wordt, moet het steeds meer afleggen tegen de onweerstaanbare charme en
aantrekkingskracht van de volmaakte vorm van de klassieke literatuur, - iets wat men
in de geschriften van de kerkvaders maar vaak al te zeer heeft moeten missen. De
meer ontwikkelden houden zich steeds intensiever bezig met de antieke auteurs en)
wenden hun blik hoe langer hoe meer van het hemelse af naar het aardse. De
maatschappij raakt steeds meer gefixeerd op de pracht van het aardse bestaan, op de
vrouw, de wereldse genietingen en de menselijke liefde, zonder dat evenwel aan de
principes van het christelijk geloof ernstig getornd wordt. In dit milieu begint Ovidius
aan zijn zegetocht als de minnaar par excellence, als dé leraar van de liefde (praeceptor
amoris), als dé man van de wereld en van het savoir vivre en dé meester van de
poëtische vorm.

Zoals uit de middeleeuwse handschriften, uit de Ars lectoria van Aimericus (eind
XI. eeuw) en vele andere middeleeuwse bronnen blijkt, wordt Ovidius tegen het einde
van de XI. eeuw als aureus auctor, als een van de klassieke dichters die voor het
onderricht in de studia liberalia het fundament moeten leggen, in het middeleeuwse
onderwijssysteem geïntegreerd. De middeleeuwse leraren voelen zich niet gehinderd
door enige preutsheid, hoewel ze zonder uitzondering clerici zijn, en lezen met hun
leerlingen alle werken van Ovidius, ook de erotische. Wel neemt men in de officiële
commentaren, om de neteligste punten in zijn exegese te omzeilen, zijn toevlucht tot
de allegorisch-moraliserende uitleg, zoals dit in de talrijke ons bewaarde middel-
eeuwse inleidingen op de afzonderlijke werken van Ovidius (de zogenaamde
Accessus ad Ovidium) gepropageerd wordt. De vraag blijft echter, of we in deze niet
veelmeer met een vroom (zelf)bedrog, pia fraus, te maken hebben dan met een
feitelijke overtuiging. Dat de middeleeuwse leraren-exegeten ook zelf niet oprecht in
de juistheid van deze benadering van Ovidius geloven, blijkt wel uit twee
omstandigheden.

Ten eerste zien we, dat heel wat middeleeuwse bewonderaars van Ovidius bij de
nadering van hun dood of op het moment dat ze van Venus’ lusten geen last meer
hebben, zich radikaal van hem afwenden. Gezien dit berouw en deze conversie kan
hun geloof en vertrouwen in de interpretatie van Ovidius als poeta ethicus4 m.a.w. niet
echt diep geworteld zijn geweest. Een paar voorbeelden. Petrarca (1304-1374), de
grondlegger van het christelijke humanisme, heeft vele van zijn mythologische
beelden aan Ovidius ontleend en heeft zich zelfs bij gelegenheid5 door diens carmina
amatoria laten inspireren. In zijn latere jaren distantieert Petrarca zich echter
uitdrukkelijk van deze lascivissimus poeta Naso. Boccaccio (1313-1375), vriend en
bewonderaar van Petrarca, vergaat het ongeveer net zo. In zijn jeugd had hij de
Amores van Ovidius nog hoogstpersoonlijk afgeschreven (in de huidige Codex
Laurentianus 33,31) en Ovidius mateloos bewonderd, niet als de vermeende uitvinder
of bron van subtiele allegorieën, maar als de elegante en onbevangen meester van de
liefde, als de schepper van hartstochtelijke vrouwenfiguren en als de meester-
verteller van mythen en legenden. Alle volkstalige werken van Boccaccio staan dan
ook bol van de Ovidiaanse reminiscenties en imitaties6. Maar na zijn ‘bekering’ rukt
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hij zich los uit Ovidius’ omhelzing (die voortaan poeta clari sed lascivientis ingenii heet,
‘dichter met een uitstekende maar wellustige aanleg’) en uit kritiek op diens Ars
amatoria. waarin nogal wat goddeloze daden worden aanbevolen: multa suadentur
nepharia. In de herfst van zijn leven neemt ook Erasmus afstand van het extreme
classicisme van zijn jeugd en wijst in zijn Ciceronianus op de gevaren van een
paganiserende literatuur, waarin mythologie en bijbelse traditie met elkaar vermengd
worden. Hij hekelt met name de algemene klassicistische tendens om christelijke
zaken met heidense taalelementen weer te geven, alsof Iupiter optimus maximus
eleganter zou zijn dan Iesus Christus redemptor noster en patres conscripti fraaier dan
sancti apostoli. Bepaalde ‘officiële’ instanties laten dan ook met de regelmaat van de
klok protest horen tegen het gebruik van Ovidius als schoolauteur7. Zo worden door
de kanselier van de universiteit van Oxford in 1344 Ovidius’ Ars amatoria, de in de
XII. eeuw geschreven sterk Ovidiaans gekleurde ‘komedie’ Pamphilus de amore en
alle andere werken, ‘die de studenten tot zonde zouden kunnen verleiden of
prikkelen’, op de lijst van verboden boeken gezet8. Tot welke vreemde situaties het
een en ander leiden kan, zien we bij Rudolfus van Liegbegg (=1332), die als ‘officiële
instantie’ een pastoraal handboek schreef voor de a.s. clerici. In zijn Pastorale
novellum (V 905-40: De poetis) beklaagt Rudolfus zich erover, dat de clerici liever
Bucolicos cantant versus et amantia verba (V 924; ‘liever bucolische verzen en
woorden van liefde zingen’) dan dat zij het Oude en het Nieuwe Testament lezen. En
deze jammerlijke ontwikkeling nu is aan de praktijk (consuetudo) van het onderwijs
toe te schrijven: ten gevolge hiervan leest de jeugd poëtische verzinsels, wellustige
fabels, die de geest tot Venus prikkelen (V 926-28). En hierna behandelt hij de
boeken, die door de christenen wél gelezen mogen of moeten worden. Tot deze
behoort een aantal katholici poete zoals Prudendus, luvencus, Sedulius en, vanzelf-
sprekend, ook hij, Rudolfus van Liebegg, zelf. En onmiddellijk worden we hier met de
middeleeuwse ambiguïteit ten opzichte van Ovidius geconfronteerd. Deze Rudolfus
beveelt zich namelijk als katholicus poeta met een letterlijk citaat van Ovidius’ Rem.
766 aan: Et mea nescio quid, licet hiis sim vatibus impar, / Carmina tale sonant (V
993-94) (‘Ook in mijn gedichten - al ben ik dan niet de gelijke van deze zangers »
klinkt een dergelijk geluid’.) Hij gebruikt hier woorden van de dichter Ovidius, die hij
wegens zijn amantia verba - in eis est quippe voluptas (V 924-25; ‘woorden van liefde -
daarin bevindt zich immers wellustigheid’) voor de christenen ongeschikt acht. Tot
zover ons eerste argument.

In de tweede plaats blijkt de christelijke allegorisch-moraliserende uitleg van
Ovidius’ werken in de Middeleeuwen in feite beperkt te zijn gebleven tot de Ovidius
moralisatus van de Benedictijn Petrus Berchorius (XIV eeuw); alle andere ‘officiële’
Ovidius-commentaren en marginale en interlineaire Ovidius-explicaties van middel-
eeuwse schoolmeesters in handschriften, die bij het onderwijs zijn gebruikt, geven ons
(bijna) uitsluitend letterlijke ofeuhemeristische c.q. natuurkundig-physische verkla-
ringen van de Ovidiaanse teksten. En deze exegetische methode is nu niet christelijk,
maar door de christenen overgenomen uit de (heidense) klassieke literatuur en
aangewend voor de interpretatio christiana van met name de heidense godenleer en
mythologie. Op het hoogtepunt van zijn geestelijke rijpheid probeert immers over het
algemeen ieder volk de mythische voorstellingswijze van zijn goden en van het
wereldgebeuren te verdringen door rationeel te denken en het wereldgebeuren als een
natuurlijk gegeven te verklaren, d.w.z. zonder het ingrijpen van goden. De scheppers
en dragers van dit rationalisme zijn de Ionische natuurfilosofen uit het land dat de
bakermat was van de ‘Griekse Bijbel’, het Homerische epos; en juist tegen de door
Homerus ontwikkelde mythische wereldvisie richt zich deze geest van ‘verlichting’.
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Voor het eerste succes zorgt Thales van Milete (ca. 600 v. Chr.), die erin slaagt de
zonsverduistering van 28 mei 585 v. Chr. te berekenen en te voorspellen. De
berekenbaarheid van dit fenomeen bewijst, dat het bij de gesternten niet om door
goden bezielde willekeurige, maar om natuurlijk-noodzakelijke bewegingen gaat.
Xenophanes van Kolophon (ca. 570-460 v. Chr.) stelt hierna dan ook de vraag, hoe de
Olympische goden te relateren zijn aan dit kosmische automatisme. Hij komt tot de
conclusie, dat de goden van Homerus en Hesiodus slechts de fictie van de menselijke
fantasie zijn, die ieder volk naar zijn eigen beeld vormt (fr. 14/6). Hiermee wordt
m.a.w. het anthropomorphisme van de goden verklaard en weerlegd. Theagenes
borduurt hierop verder en komt met de eerste allegorische mythen-interpretatie, die
in de goden personificaties van physi(ologi)sche en ethische begrippen ziet (Theag.
l /2 Diels). Hij interpreteert bijv. Artemis als de maan, Hera als de lucht, Athene als het
verstand, Ares als het onverstand, Aphrodite als de zinnelijkheid en Hennes als de
taal of het woord. Het mythische/mythologische godengeloof wordt verder ook nog
door het historische rationalisme getroffen. Uitgaand van de Hellenistische heersers-
cultus concludeert Euhemerus van Messene (ca. 340-260 v. Chr), dat de oorsprong
van de godsdienst in de verheffing van machtige, wijze, weldoende en verdienstelijke
mensen tot de rang van goden ligt (Diodor. 5,41 e. v.; 6,1). De Romeinen hadden dan
ook, zegt Augustinus (De civitate Dei 6,7), beter naar Euhemerus kunnen luisteren,
‘die zich niet met mythologische praat, maar met zorgvuldige historische studie inliet
en schreef dat al die goden mensen zijn geweest, sterfelijke mensen’. Isidorus van
Sevilla (ca. 570-636) loodst dit euhemerisme vervolgens de Middeleeuwen in:
‘Degenen’, zegt hij (Etymologiae 8, 11, 1-2), ‘van wie de heidenen beweren dat ze
goden zijn, blijken vroeger mensen te zijn geweest en na hun dood begonnen ze bij
hun landgenoten vereerd te worden op grond van ieders leven en verdiensten: zoals
Isis in Egypte [...], Apollo te Delphi. Ook de dichters sloten zich daarbij aan door de lof
van dezen te bezingen, en zij verhieven hen met hun gedichten in de hemel’. Met de
overname van de euhemeristische uitleg van de mythen hebben de christenen geen
enkel probleem. Tegenover de allegorisch-moraliserende uitleg van de mythen echter
staan ze aanvankelijk veel gereserveerder. Deze moraliserende uitleg van de mythen,
die hoofdzakelijk neoplatoons en stoïsch is en die we bijv. uit de laatantieke
commentaren (Servius) en poëzie (Martianus Capella; Claudianus) kennen, wordt
door de kerkvaders met argwaan bekeken - of zelfs radikaal afgewezen (zoals door
Augustinus en Gregorius van Tours) - , omdat vele heidense Romeinen juist in deze
interpretatie een middel meenden gevonden te hebben om de godsdienst van hun
voorvaderen te redden en nieuw leven in te blazen. Maar de kerkvaders konden deze
methode niet blijven veroordelen, aangezien zij toch zelf ook herhaaldelijk van
dezelfde methode gebruik maakten om (de moeilijke passages van) de Bijbel te
verklaren: bijv. het Hooglied, het boek Job en de parabels. Maar deze moraliserende
uitleg van de mythen wordt pas na het verschijnen van de Mythologiae en de Expositio
Vergilianae continentiae secundum philosophos moralis van Fulgentius (VI. eeuw) in
ruimere mate geaccepteerd. Fulgentius legt de mythen namelijk niet alleen physice,
maar ook moraliter, in de morele zin, uit: Jupiter veranderde zich in een zwaan en had
onder die gedaante gemeenschap met Leda; Jupiter nu is de personificatie van de
macht en Leda die van het onrecht; de unie van Leda en de zwaan is volgens
Fulgentius de typologie van de vereniging van Macht en Onrecht en de vruchten van
zo’n combinatie (Castor, Pollux, Helena) veroorzaken onvermijdelijk schandalen en
onenigheid (Mythologiae 2,13). En de drie godinnen, tussen wie Paris moest kiezen,
interpreteert Fulgentius als het symbool van het actieve (Juno), contemplatieve
(Minerva) en het amoureuze (Venus) leven (Mythologiae 2, l). Eigenlijk gaat hier
volgens Fulgentius de ‘allegorische uitleg’ vooraf aan de mythe. De filosofen immers
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hadden eerst de theorie ontwikkeld van het drievoudige menselijke leven, nl. de vita
contemplativa, activa, voluptaria. en daarna pas hebben de dichters hierop de mythe
verzonnen van Paris. In de Karolingische periode publiceert Theodulphus van
Orléans (ca. 750-821) een gedicht (Carmina 4,1) over de kwestie, hoe de fabels van
de heidense dichters ‘filosofisch’ geïnterpreteerd dienen te worden: ‘De dichters
verschaften falsa, maar de filosofen vormen deze falsa vaak om tot waarheid’.
Hiermee is de weg geopend om in de mythologie een soort philosophia moralis te zien.
Deze Theodulphus ziet in het genoemde gedicht zelfs kans om, zij het nog wat
voorzichtig en onder de dekmantel van Vergilius, een lans te breken voor een van de
tot dan toe door de christelijke patres meest verguisde dichters, Ovidius, wiens werk
veel moeilijker te verzoenen was met de filosofie en theologie dan dat van de
‘ernstige’ Vergilius. ‘Ik las’, vertelt deze Karolingische dichter, ‘nu eens Vergilius, dan
weer jou, praatzieke Naso. Veel in de gedichten van dezen is weliswaar frivool, maar
onder het bedrieglijke omhulsel (sub falso tegmine) gaan zeer veel ware dingen schuil’
(Carmina 4,1). Vier eeuwen later is - na de aetas Vergiliana (VIII.-IX. eeuw) en de
aetas Horatiana (X.-XI. eeuw) - de tijd rijp voor de exuberante bloei van de
Ovidius-studiën: de aetas Ovidiana (XII.-XIII. eeuw). Arnulfus van Oriéans (XII.
eeuw) leidt deze bloeitijd in met zijn proza-commentaar op de Metamorphoses van
Ovidius. In zijn Accessus stelt hij de vraag, wat de intentie van Ovidius nu eigenlijk
was met dit gedicht. Arnulfus’ antwoord hierop is, dat Ovidius eigenlijk over de
verandering heeft willen schrijven, die niet alleen in rebus corporeis bonis vel malis (‘in
lichamelijke dingen ten goede en ten kwade’) plaats vindt, maar ook en met name ‘in
de ziel, dus inwendig, om ons aldus van de dwaling terug te voeren naar de kennis van
de ware Schepper’9. Hierna kan men met Ovidius in feite alle kanten op. De
commentaren op Ovidius schieten dan ook als paddestoelen uit de grond. Te midden
van al deze commentaren10 neemt het 15e boek van het Reductorium morale van de
Benedictijn Petrus Berchorius een bijzondere plaats in.

Berchorius (of: Bersuire, op zijn Frans), geboren tegen het einde van de XIII. eeuw
in Saint-Pierre-du-Chemin en gestorven in 1362 te Parijs, schreef (na 1328) het
Reductorium morale in 16 boeken, bedoeld als naslagwerk voor predikers. Berchorius
beschouwt dit werk als een groeve, waaruit een prediker materiaal voor zijn preek
kan halen. Het heet Reductorium morale, ‘omdat hierin de eigenschappen van de
natuur tot mores, «gewoonten, zeden» worden herleid’. De eerste 13 boeken zijn
gewijd aan de eigenschappen, proprietates, der dingen, die een prediker kennen moet
om de morele of doctrinaire zin daarvan af te kunnen leiden; het materiaal van deze
boeken heeft Berchorius hoofdzakelijk aan De proprietatibus rerum van de encyclo-
paedist Bartholomaeus Anglicus († ca. 1250) ontleend. Deze 13 boeken vormen een
eenheid, waaraan Berchorius nog drie zelfstandige tractaten heeft toegevoegd: boek
XIV gaat over de wonderen van de natuur, d.w.z. de onverklaarbare phaenomena die
in de natuur werkelijk bestaan; boek XVI behandelt de figuren en de aenigmata van de
Hl. Schrift; boek XV ten slotte is de beroemde Ovidius moralizatus, gewijd aan de
fabels van de dichters, waarin Berchorius, ongeveer als enige in de Middeleeuwen,
naast de letterlijke, euhemeristische, neutraal allegorisch-moraliserende uitleg, ook
ongeremd een christelijk allegorisch-moraliserende uitleg hanteert.

Het volgende fragment (Ovid. moral 15,iii, 27), waarin Berchorius het verhaal van
de drie dochters van Cecrops (Metam. 2, 708-832) parafraseert en interpreteert,
moge ten slotte een idee geven van de werkwijze van Berchorius.

Quia OVIDIUS in isto secundo libro facit mencionem de Cicrope et filiabus eius, notandum est
quod Cicrops fuit qui ueniens de Egipto in Greciam ciuitatem Atheyn fundauit, quam post
Athenas - quod immortalitatem sonat - de consilio Palladis nominauit. Iste igitur secundum
fabulam bicorpor erat, quia s. formam hominis et equi habebat. Iste tres filias habuit, s. Agiaros,
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Herse et Pandrasos, quarum media Mercurio in uxorem data est. Prima uero iussu Palladis ab
Inuidia mutata est in lapidem. Vitima autem in uirginitate mansit.
Litteralis sensus est iste: quia s. Cicrops primo uilis et bestialis et equine uite fuit, post tamen
factus est uite honeste, racionabilis et humane, sic duplicis dictus est fuisse forme. Agiaros
autem ad litteram pre inuidia mortua est, quia sororem suam secundo genitam ante quam se ad
nupcias uidit dan et maximis honoribus honorari.
Sed de litterali sensu non curantes allegorice fabulam exponamus. Dicamus ergo quod iste rex
significat Christum, qui duplicis existens nature, diuine s. et humane, ciuitatem Athenarum, s.
fidem suam, que est immortalis, fundauit. Tres filias, i. tres ecclesias, habuit, .s. synagogam, que
est antiquior, ecclesiam militantem, que est media; ecclesiam triumphantem, que est ultima.
Prima ergo filiarum suarum, s. synagoga, pre inuidia moritur, quia s. uidet quod secunda filia, i.
ecclesia militans, ipsa repudiata eligitur et prosperitate fruitur et cum Mercurio eloquencie deo,
i. cum bonis philosophis et doctoribus, maritatur, a quibus regitur et curatur. Bene ergo pre
dolore in lapidem est conuersa, quandü in duricia cordis sui extitit indurata. Iob xli: cor eius
indurabitur quasi lapis.

‘Omdat OVIDIUS in dit tweede boek [Metamorphoses H 708-832] van Cecrops en zijn
dochters melding maakt, moet hier het volgende worden aangetekend: Cecrops kwam uit
Egypte naar Griekenland en stichtte de stad «Atheyn», die hij later, op advies van Pallas,
Athene noemde (deze naam betekent immers «onsterfelijkheid»). Volgens de fabel was zijn
lichaam uit twee vormen samengesteld: de vorm van een mens en die van een paard. Hij had
drie dochters, nl. Agiaurus, Herse en Pandrosos. De middelste van deze drie werd aan
Mercurius uitgehuwelijkt, de eerste werd op bevel van Pallas door de Afgunst in een steen
veranderd en de laatste bleef maagd.
De letterlijke betekenis is deze. Omdat Cecrops aanvankelijk een laag-bij-de-gronds leven
leidde als een beest en een paard, maar daarna eerzaam, redelijk en menselijk ging leven,
daarom zegt men, dat hij twee vormen gehad heeft. Agiaurus echter is letterlijk van afgunst
gestorven, omdat zij haar jongere zus, met de grootste eerbewijzen overladen, vóór zichzelf in
het huwelijk zag treden.
Maar laten we nu de letterlijke zin laten voor wat deze is en de fabel allegorisch uitleggen. We
kunnen dan stellen, dat deze koning Christus aanduidt, die een dubbele natuur heeft, een
goddelijke en een menselijke. Hij heeft de stad Athene gesticht, d.w.z. zijn geloof (of: het geloof
in hem), dat onsterfelijk is. Hij had drie dochters, d.w.z. drie kerken: de synagoge, die de oudste
is; de strijdende kerk, die de middelste is; de zegevierende kerk, die de laatste is. De eerste van
zijn dochters, nl. de synagoge, sterft van afgunst, omdat ze namelijk ziet, dat de tweede dochter
- de strijdende kerk - , na haar eigen afwijzing, uitverkoren wordt, van welvaart geniet en
trouwt met Mercurius, de god van de welsprekendheid, d.w.z. met de goede filosofen en leraren,
door wie zij geleid en verzorgd wordt. Ze is dan ook terecht van smart in steen veranderd,
aangezien ze in de hardheid van haar hart verhard was. Iob xli: «Zijn hart is vast als een kei»
[Iob 41:15]’.

1. cf. F. Munari, Ovid im Mittelalter. Zürich-Stuttgart 1960, p. 4 passim.
2. cf. A. G. Lee, in: Ovidiana. Recherches sur Ovide, publiées par N. I. Herescu. Paris 1958, p. 468-69.
3. cf. W. Schmid, in: Studien zur Textgeschichte und Textkritik. G. Jachmann gewidmet. Köln - Opladen

1959,p.253-63.
4. Zo wordt Ovidius doorgaans in de middeleeuwse Accessus-literatuur aanbevolen, vgl. bijv. Accessus ad

auctores. Edition critique par R.B.C. Huygens. Collection ‘Latomus’. Berchem-Bruxelles 1954, p. 29.
5. Zijn Trionfo d’Amore is bijv. onmiskenbaar op Ovidius’ Amores I 2, 19ss. geïnspireerd.
6. cf. A. Monteverdi, Ovidio nel Medio Evo. Accad. Nazion. dei Lincei, Rendic. Adunanze Solenni, V. Roma

1958, p. 707s.
7. cf. A. P. Orban, De Latijnse Middeleeuwen: botsing en integratie tussen de Romanitas en de Christianitas,

in: Culturen in contact. Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek, 8. HES Uitgevers Utrecht 1988, p.
43-65.

8. cf. H. Anstey, Monumenta Academica or Documents Illustrative of Academical Life and Studies at Oxford.
Part 2: Libri Cancellarii et Procuratorum. Rolls Series, 50b. London 1868, p. 441.

9. cf. G. Ghisalberti, Arnolfo d’Orléans. Milano 1932, p. 181.
10. Om de belangrijkste te noemen: de Integumenta van Johannes van Garlandia (ca. 1195 - ca. 1272), de

oudfranse Ovide moralisé (begin XIV eeuw), de Moralia super Ovidii Metamorphoses van de Do-
minicaan Robot Holcott (?) en de Metamorphosis Ovidiana moraliter explanata van Thomas Waleys (?).
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Bekijkt men prenten en schilderijen met onderwerpen uit de Metamorfosen, dan zal
het opvallen dat de uitbeeldingen lang niet altijd in overeenstemming zijn met de
tekst van Ovidius. Dit kan vele oorzaken hebben en die zullen in elke tijd ook weer
anders van karakter zijn. In het onderstaande zal worden ingegaan op enkele
voorbeelden waarin zulke afwijkingen van Ovidius’ tekst te zien zijn in de
Nederlandse beeldende kunst van de late 16de en de 17de eeuw. In mijn artikel over
mythologische thematiek in de Hollandse kunst uit die periode, in de vorige jaargang
van Hermeneus, kwam overigens reeds een mooi voorbeeld van zo’n afwijkende
picturale traditie ter sprake: de weergave van de Bevrijding van Andromeda. In
uitbeeldingen van deze episode is Perseus bijna altijd gezeten op het vliegend paard
Pegasus, hoewel Ovidius met geen woord rept over Pegasus als vervoermiddel van
Perseus. Dit was echter eeuwenlang de meest gebruikelijke manier om het verhaal in
beeld te brengen, zelfs in illustraties die bij de tekst van Ovidius werden afge-
drukt.1

In hetzelfde artikel zette ik reeds uiteen dat Ovidius’ Metamorfosen verreweg de
meest geliefde bron vormde voor mythologische onderwerpen in de Noordneder-
landse schilderkunst van de 17de eeuw (Karel van Mander schreef dan ook in de
inleiding van de Wtlegghingh op den Metamorphosis die hij bij zijn Schilder-Boeck
voegde, dat ‘het by ons ghemeen, en ’t Schilders Bijbel gheheeten was, om datter veel
Historiën uyt gheschildert wierden’).2 Tevens werd in dat artikel aangegeven dat
vanaf de laatste decennia van de 16de eeuw de Metamorfosen voor een breed lezend
publiek toegankelijk werd gemaakt door de vele edities van rijk geïllustreerde
boekjes met vertalingen of parafraseringen; geen ander literair werk uit de oudheid
werd op deze schaal gepopulariseerd. Voor de gegoede burger die geen Latijn las
maar wel enige aanspraak wilde maken op kennis van de klassieke mythologie zal het
dan ook vertrouwde lectuur zijn geweest. De Metamorfosen was tot een visueel
aantrekkelijk prentenboekje geworden dat tevens kon worden gebruikt als een
makkelijk te raadplegen ‘compendium’ voor verhalen uit de klassieke mythologie.
De illustraties vervulden daarbij een even belangrijke rol als de tekst en waren soms
zelfs belangrijker. Het was uit dergelijke geïllustreerde Metamorfosen-uitgaven in de
volkstaal dat schilders en publiek hun kennis over de klassieke mythologie
voornamelijk zullen hebben opgedaan.

De eerste vertaling van de Metamorfosen in het Nederlands verscheen in 1552 te
Antwerpen zonder illustraties. Het was een weinig verheven prozavertaling door
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Johannes Florianus (Blommaerts). Deze liet weliswaar weinig heel van het karakter
van Ovidius’ dichtwerk, maar de tekst werd vrij nauwkeurig gevolgd - en dat is
vergeleken met oudere ‘vertalingen’ in het Italiaans en Frans al een nieuw
verschijnsel. Deze vertaling zou tot het midden van de volgende eeuw vele malen
worden herdrukt. Vanaf de tweede druk uit 1566 immer met een grote hoeveelheid
illustraties: meestal met maar liefst 178 stuks of met een selectie van 15, één per boek.
Pas in 1643 zou een nieuwe vertaling worden uitgegeven; deze was overigens slechts
een opgepoetste versie van die van Florianus. Een echte goede vertaling in dichtvorm
verscheen uiteindelijk pas in 1671, van de hand van niemand minder dan Joost van
den Vondel.3

De populaire vertaling van Florianus heeft dus gedurende bijna een hele eeuw
dienst gedaan en hij zal voor kunstenaars en hun publiek dikwijls de belangrijkste
bron zijn geweest voor hun kennis over verhalen uit de Metamorfosen. Dit geldt in
even sterke mate voor de begeleidende illustraties, die zich in het geheugen van de
kunstenaar en zijn publiek zullen hebben vastgezet als het beeld dat bij een bepaald
verhaal hoorde.

De illustraties die in de Florianus-vertaling werden opgenomen (bv. afbn. 2 en 8),
waren exacte kopieën naar houtsneden van de Fransman Bernard Salomon die in
1557 te Lyon werden uitgegeven in een boekje waarin onder elk prentje het
betreffende verhaal beknopt in dichtvorm was samengevat (afb. 1). Deze uitgave
verscheen tegelijkertijd in een Franse en in een Nederlandstalige editie. De illustraties
die Salomon voor dit werkje maakte zouden enorm invloedrijk zijn: zij waren niet
alleen bepalend voor de illustraties die tot het midden van de 17de eeuw in de vele
herdrukken van de Florianus-vertaling verschenen (deze werd dus steeds gedrukt met
kopieën van kopieën naar Salomon), ook voor de andere prentreeksen met
Ovidius-illustraties die aan het einde van de 16de en begin van de 17de eeuw in de
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editie van de in 1557 te Lyon verschenen uitgave
met illustraties van Bemard Salomon.



Nederlanden werden uitgegeven, bleven Salomons composities het uitgangspunt
vormen. Dit geldt voor de reeksen van Pieter van der Borcht (1591; 178 etsen),
Chrispijn de Passé (1602; 132 gravures, afb. 3) en Antonio Tempesta (1606; 150
etsen).4

Een aantal uitbeeldingen en vertalingen van de in de beeldende kunst zeer populaire
vrijage van Venus en Adonis vormt een goed voorbeeld om te tonen hoe op
verschillende manieren afwijkingen van Ovidius’ tekst konden optreden. In Bernard
Salomons houtsnede van deze episode zien wij dat Adonis met zijn hoofd in de schoot
van Venus ligt (afb. 1), wat in strijd is met de regels uit Ovidius waarin de vrijage
wordt beschreven. Daar valt te lezen dat Venus en Adonis, moe van de inspanningen
van de jacht, zich onder de schaduw van een populier in het gras te rusten leggen en
dat Venus zich tegen Adonis aanvlijt, haar hoofd tegen zijn borst leggend, waarna zij,
haar woorden met kussen afwisselend, het afschrikwekkende verhaal van Atalantaen
Hippomenes vertelt (sed labor insolitus iam me lassavit, et, ecce, / opportuna sua
blanditur populus umbra, / datque torum caespes: libet hac requiescere tecum’ / (et
requievit) ‘humo’ pressitque et gramen et ipsum / inque sinu iuvenis posita cervice reclinis
/ sic ait ac mediis interserit oscula verbis:; X, 554-559). Onder het prentje van Salomon
staat echter in het gedichtje waarin de episode kort wordt samengevat: ‘...Zyn hooft in
huer schoot ghewoene / te legghen ...’. Het prentje en de woorden in het bijbehorende
gedichtje zijn dus in overeenstemming met elkaar: dezelfde ‘fout’ werd in beide
gemaakt. Waarom dit hier gebeurde, valt niet met zekerheid te zeggen. Het is niet
waarschijnlijk dat de dichter (Willem Borluit) deze vergissing maakte en dat
Salomon zijn illustratie daarop baseerde. Eerder concipieerde Salomon de scène op
deze wijze - wellicht omdat het een vertrouwdere beeldvorm was (men denke aan
voorstellingen waar Samson met het hoofd in de schoot van Delila ligt te slapen) - en
paste Borluit zijn versje aan.
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In Florianus’ vertaling is deze passage min of meer correct weergegeven: ‘Maer
midts dat ic doordesen ongewoonlijcken arbeyt so seer vermoedt ben, ende dat wy nu
een plaetse onder desen boom gevonden hebben bequaem tot onser rusten, so lust my
met u wat neder te sitten; dit seggende, is sy neder geselen ende heeft hem by haer
ghetrocken; daer nae leyde sy haer hooft in sijnen schoot, ende na veel omhelsen ende
cussen heeft hem aenghesproken in deser manieren:’.5 Florianus’ vertaling wordt
echter begeleid door de ‘onjuiste’ uitbeelding in de illustratie (afb. 2), want Salomons
wijze van weergeven bleef in de boekillustraties herhaald worden, niet alleen in de
vrije kopieën van Solis, maar ook in de illustraties van Tempesta en De Passé (afb. 3).
Slechts door Pieter van der Borcht werden de figuren op correcte wijze omgewis-
seld.

Hoewel de invloed van deze illustraties op schilderijen met dit onderwerp groot is
(het beeldschema bleef globaal steeds vrijwel hetzelfde), werden Venus en Adonis
daar wel bijna altijd volgens Ovidius’ regels - en dus omgedraaid - weergegeven (bv.
afb. 4). Slechts een enkele schilder kunnen wij er duidelijk op betrappen dat hij alleen
de illustratie heeft bekeken en niet de moeite heeft genomen de tekst er op na te lezen,
zoals in het geval van Arie de Vois’ schilderij uit 1678 (afb. 5). Hieruit blijkt tevens dat
tot laat in de 17de eeuw zulke prentjes werden geraadpleegd. Gerard Lairesses klacht
over dergelijke praktijken zal dan ook dikwijls terecht zijn geweest: ‘Dat er veele zyn,
die de Fabelen van Ovidius van buiten kennen, stellen wij vast; maar van binnen zeer
weinig, ’t Is meest uit Printboeken, en niet in de Grondtext dat men tegenwoordig
zoekt.’ Lairesse, een in de klassicistische kunsttheorie geschoolde schilder uit de late
17de eeuw, ergerde zich daar hevig aan. Hij gaat dan ook tekeer over het feit dat de
meeste schilders niet lezen maar alleen prenten gebruiken, waarbij hij - niet toevallig
‘- juist voorstellingen uit Ovidius als voorbeeld aanhaalt: ‘... dewyl de Fabelen van
Ovidius tegenwoordig zo overvloedig afgebeeld, en gemakkelijk te bekomen zyn,
nevens een regel schrift drie à vier daar by, welke genoegsaam te kennen geeven wat
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4.   Venus en Adonis, Ï611. Cornelis Cornelisz. van Haarlem, paneel 34 x 185 cm. Kiev, Museum.

 



-het weezen wil, Venus en Adonis, Vertumnus en Pomona, Zefirus en Flora, en zo
voort. Is dat niet genoeg? vraagen zy: d’een is naakt d’ander gekleed: dit is een man en
dat een vrouw: by deeze is een hond, by die een mantje met vruchten, en by d’ander
een bloempot. Waarom zou ik het zelve dan niet moge volgen, zonder verder te
onderzoeken, nademaal deeze voorvallen van zulk een beroemden Meester aldus zyn
afgebeeld?’6

Bij vertalingen van het Venus en Adonis-verhaal valt nog een geheel andersoortig
fenomeen op te merken. Een cruciaal moment uit deze vertelling vormt het feit dat
Adonis, gedreven door zijn ‘virtus1, op een wild zwijn gaat jagen hoewel Venus hem
juist had gewaarschuwd slechts op klein en ongevaarlijk wild jacht te maken. Door
Venus’ advies niet op te volgen gaat Adonis zijn dood tegemoet. Opmerkelijk nu is,
dat in vertalingen de virtus van Adonis in de regel... sed stat monitis contraria virtus (X,
709) steeds niet vertaald werd. Florianus maakte ervan: ‘Adonis luttel denckende op
tghene dat hem Venus geseyt hadde ...’; in de (anonieme) vertaling van 1643 heette
het: ‘Adonis achte haar raet weynig’ en Seger van Dort vertaalde het in 1651 als ‘Maer
Adonis dacht niet op ‘tgeen Venus hadt bediet’. Pas Vondel vertaalt het goed: ‘Maar
zyne moedigheit past op geen wyze raeden’; zeven jaar later keert bij Abraham
Valentijn de fout echter weer terug.7

Door zulke vertalingen is het niet Adonis’ mannelijke moed die zijn drijfveer vormt
en die hem noodlottig wordt, maar is Adonis slechts ongehoorzaam, onnadenkend of
vergeetachtig. Hetzelfde verschijnsel zien wij ook bij alle samenvattingen en
parafraseringen van het verhaal vanaf Boccaccio’s Genealogia Deorum tot 17de-
eeuwse tekstjes onder prenten. Deze ‘foutieve’ vertalingen en parafraseringen stroken
echter geheel met de moraliserende ‘uitleggingen’ en 16de- en 17de eeuwse literaire
interpretaties van het Adonis-verhaal, waarin bijna altijd het feit dat hij Venus’ raad
niet opvolgt het aangrijpingspunt van de uitleg vormde. Daarbij kon Adonis een
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negatief exempl urn zijn (Adonis staat dan bijvoorbeeld voor de onnadenkende jeugd,
voor de hoovaardige of voor de ijdele die goddelijke raad ofwel de raad van de
hemelse liefde in de wind slaat om aardse doelen te volgen), maar hij kon ook positief
gezien worden (als de jeugdige onschuld of de zuivere kuisheid en Venus als wellust
en aardse liefde).8

Het heeft er dus alle schijn van dat dit niet zo maar een fout of slordigheid was die
steeds weer herhaald werd, maar dat het een traditionele ‘vergissing’ betrof welke het
verhaal een wending gaf die men passender vond.9 Op zichzelf had dit geen specifieke
gevolgen voor de uitbeelding van deze episode. Men kan hoogstens veronderstellen
dat het feit dat het verhaal hierdoor makkelijker als een exemplum kon worden
‘gelezen en probleemloos kon worden gemoraliseerd, heeft bijgedragen aan de
populariteit van deze tamelijk erotische voorstelling. Zoals in het artikel in de vorige
jaargang van Hermeneus werd uiteengezet, is het deze combinatie - een erotische
scène waarbij een moraal van het verhaal dicht bij de hand ligt - die steeds valt aan te
treffen bij de in de Nederlandse schilderkunst geliefde mythologische taferelen. Wat
betreft de voorstellingen van de vrijage van Venus en Adonis kan in dit verband nog
worden opgemerkt dat wij bijna altijd zien dat Venus tot Adonis spreekt, waardoor
haar waarschuwende woorden geïmpliceerd worden. Daarnaast is zijn treurige dood
in Nederlandse schilderijen dikwijls, zéér klein op de achtergrond, weergegeven (bv.
afbn. 4 en 7). Hierdoor werd het de toeschouwer makkelijk gemaakt om, als hij daar
behoefte toe gevoelde, een moraal in de voorstelling te projecteren.10

Naast dat van de vrijage ontstond echter nog een ander type Venus en
Adonis-uitbeelding dat geenszins strookte met de letterlijke tekst van Ovidius, noch
met een andere tekstuele bron. Het gaat hier om het ‘vertrek’ van Adonis, een motief
dat door Titiaan in een beroemd schilderij geïntroduceerd werd. Via prenten naar dit
schilderij (bv. afb. 6), kreeg de compositie grote bekendheid en werd ze ook in de
Nederlanden zeer populair (bv. afb. 7). Hoewel Ovidius beschrijft dat Venus na de
vrijage met haar zwanewagen vertrekt waarna Adonis op het zwijn gaat jagen, laat
Titiaan een Adonis zien die, om op jacht te gaan, zich losmaakt uit de omhelzing van
Venus. Waarschijnlijk heeft Titiaan zich deze vrijheid veroorloofd om de noodlottige
wending die het verhaal neemt overtuigend te kunnen visualiseren; op deze wijze
wordt het reeds besproken cruciale draaipunt van het verhaal - het tegen de wens van
Venus tóch gaan jagen (om welke reden dan ook) - voor ogen gesteld en wordt
Adonis’ noodlot, zijn droevige einde, geïmpliceerd. Vermoedelijk ging het er Titiaan
niet om hiermee een of andere moralisatie tot uitdrukking te brengen, maar was het
zijn doel om met ‘dichterlijke’ vrijheid een picturale ‘emulatie’ van Ovidius’ tekst te

119
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gravure, 1610 (het origineel van Titiaan in Madrid,
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7. Venus en Adonis, 1632. Abraham Bloemaert,
doek 133 x 89 cm. Kopenhagen, Statens Museum.



geven (wat hij overigens op magistrale wijze deed!).11 Misschien werd Titiaan tot
deze manier van weergeven geïnspireerd door de Metamorfosen-vertaling van de
dichter Ludovico Dolce met wie hij bevriend was. Deze gaf weer een andere variant
van de hierboven reeds besproken passage: ‘Ma contraria a sue voglie era la sorte’,
luidt zijn zeer vrije vertaling. Dolce noemt dus ook niet Adonis’ mannelijke moed,
terwijl hij evenmin van ongehoorzaamheid spreekt; hij legt daarentegen de nadruk op
het noodlot.12

Opmerkelijk is dat een tijdgenoot, Raffaelo Borghmi, naar aanleiding van dit
schilderij schreef dat het onjuist was van Titiaan om Adonis als afkerig en vluchtend
voor Venus weer te geven, omdat dit geheel in strijd is met Ovidius’ tekst. De reeds
genoemde Ludovico Dolce daarentegen, die eveneens dit schilderij ergens ter sprake
brengt, zegt niets over een afwijking van de tekst en hij interpreteert Titiaans Adonis.
evenmin als afkerig van Venus, integendeel: ‘... con vezzi (liefkozingen) lascivi &
amorosi la conforti a non temere’. Dolce beschrijft juist uitvoerig hoe prachtig het
contrast tussen de angstige voorgevoelens van Venus en de serene zorgeloosheid van
de liefdevolle Adonis, die haar gerust tracht te stellen, zijn weergegeven.13

Het motief van Adonis die Venus verlaat, vond een grote verspreiding, zoals reeds
gezegd via prenten naar het schilderij van Titiaan en door prenten met op Titiaans
voorstelling geïnspireerde composities, maar vooral ook via enkele beroemde
composities van Rubens, die in navolging van Titiaan het vertrek van Adonis in een
aantal werken weergaf. Wellicht werd het daarna juist in de Noordelijke Nederlanden
populair omdat het de projectie van de moralisatie in de voorstelling vergemakke-
lijkte; men kon de vertrekkende Adonis als een ongehoorzame zien die niet de raad
van zijn beminde opvolgt, maar ook als afkerig van Venus en dus als de kuisheid die
de wellust ontvlucht. De uitbeeldingsvorm laat deze mogelijkheden open, terwijl
tevens een dramatisch en spanningsvol moment wordt getoond waarin Adonis’
droevige lot wordt geïmpliceerd.

Als de al eerder genoemde schilder en kunsttheoreticus Gerard Lairesse aan het
eind van de eeuw op nogal pedante wijze er de nadruk op legt dat men teksten
nauwkeurig moet lezen voor men gaat schilderen, haalt hij als voorbeeld van hoe het
moet diverse episodes uit het verhaal van Venus en Adonis aan. Hij beschrijft daarbij
ook het vertrek van Adonis: ‘daar hy van haer affscheid neemt, om terjagt, of liever
ter slagtbank te gaan’.14 Het is komisch dat deze scène kennelijk zo vanzelfsprekend
voor Lairesse was dat hij de fout beging nu juist in deze context een tafereel te
beschrijven dat geheel op een picturale traditie berustte en geenszins op de tekst die
men van hem zo nauwgezet diende te lezen!

Nog één voorbeeld van afwijkingen bij de uitbeelding van een bepaald onderwerp wil
ik hier kort ter sprake brengen, omdat daarbij weer enkele andere aspecten een rol
spelen.

In voorstellingen van Mercurius die Argus in slaap sust om hem vervolgens te doden,
zien wij bijna altijd dat Argus al in slaap gevallen is terwijl Mercurius op zijn fluit
speelt. In Ovidius’ verhaal is Argus weliswaar slaperig geworden tijdens het fluitspel
van Mercurius, maar hij blijkt nog in staat de oplettende vraag te stellen hoe zijn
rieten fluit werd uitgevonden (I, 682-688). Pas gedurende Mercurius’ - kennelijk
slaapverwekkende - relaas over Pan en Syrinx, dut Argus geheel in en blijken al zijn
ogen gesloten. Opmerkelijk is dat Ovidius Mercurius meteen met het verhaal over
Pan en Syrinx laat beginnen nadat Argus zijn vraag gesteld heeft, terwijl Florianus
daartussen de zin toevoegde: ‘Ende op dat Mercurius Argum alderbest int slaep
mocht brengen, soo ginc hy hem dese fabel vertellen’. Kennelijk vond Florianus het
nodig dit te benadrukken; het zou immers eigenlijk logischer zijn geweest als Argus
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door het fluitspel in slaap was gevallen.
In Salomons houtsnede en in de daar-

van afgeleide illustraties (bv. afb. 8),
zien wij de reeds in slaap gevallen Argus
en de nog fluit spelende Mercurius. Net
als bij Venus en Adonis het geval was, is
Borluits tekstje onder het prentje van
Salomon in overeenstemming met het
afgebeelde: erboven staat ‘Mercurius
speelt Argus in slaep’ en in het versje
lezen wij dat hij in slaap valt ‘met des
fluytens Zoet ordene’. Ook in andere
beknopte parafraseringen, die bij pren-
ten werden geplaatst, valt dezelfde ver-
eenvoudiging van het verhaal te lezen.15

Uiteraard is het door deze simplificatie
makkelijker het verhaal kort samen te
vatten; daarnaast klinkt het op deze wijze ook wat geloofwaardiger. In de
uitbeeldingen krijgt men hierdoor bovendien een visueel aantrekkelijke beeldvorm:
men ziet een ‘concert champêtre’ van Mercurius, terwijl door de slapende Argus het
verloop van het verhaal duidelijker wordt aangegeven dan als hij wakend zou zijn
uitgebeeld.
Ongetwijfeld zullen dit redenen zijn geweest waarom deze uitbeeldingswijze steeds
gehandhaafd bleef (bv. afb. 9), ondanks dat men zich er dikwijls bewust van zal zijn
geweest dat zij niet met de tekst klopte. De zeer erudiete Rubens bijvoorbeeld zal dit
zeker geweten hebben. Desondanks beeldde hij een moment uit waar deze afwijking
van de tekst nog duidelijker naar voren komt: wij zien hoe Mercurius, gespannen naar
de in slaap gevallen Argus kijkend, zijn zwaard pakt terwijl hij met zijn andere hand
de fluit nog aan zijn lippen houdt (afb. 10). Ongetwijfeld handhaafde Rubens deze
‘onjuistheid’ omdat hij zo de situatie van Suspense’ en het contrast tussen de pastorale
idylle en de gruwelijke uitkomst van het verhaal overtuigend kon visualiseren.

Een spanningsverhogend effect dat wij alleen bij Rubens zien, is bovendien dat
Mercurius zijn blik duidelijk gefixeerd heeft op Argus’ kwetsbare nek (die ook voor
de toeschouwer goed zichtbaar is), waar hij Argus volgens de woorden van Ovidius
zal treffen: qua collo est confine caput (‘waar hoofd en nek in elkaar overgaan’) (I,
718). Waarschijnlijk blijkt uit deze subtiliteit dat Rubens de tekst van Ovidius op zijn
duimpje kende. Florianus sloeg deze woorden over en zegt slechts: ‘Daernae heeft hy
haestelijck sijn sweert wtgetrocken ende ghinck er terstont Argus mede onthoofden’.
Rubens had ongetwijfeld Florianus’ tekst niet nodig; hij vormde echter, als groot
kenner van de klassieke literatuur, een uitzondering in de schildersgemeenschap.
Voor zijn collega’s in de Noordelijke Nederlanden was deze vertaling ongetwijfeld
wel de bron, als ze de tekst al lazen.

Dat de gevolgen daarvan soms waarneembaar zijn blijkt wellicht ook uit het
volgende: Florianus voegde in het boven geciteerde iets toe wat Ovidius weer niet
zegt, namelijk dat Mercurius zijn zwaard ‘wtgetrocken’ heeft. Bij Ovidius houdt
Mercurius op met spreken, strijkt met zijn staf over de ogen van Argus om diens slaap
te verdiepen (een passage die Florianus niet lijkt te hebben begrepen en niet
vertaalde), waarna direct wordt overgestapt naar het doden van Argus - het zwaard is
er dan ineens (I, 715-719). Dat wij in een aantal Noordnederlandse schilderijen het
door Florianus tussengevoegde moment letterlijk verbeeld zien (voor het eerst bij
Claes Moeyaert maar daarna ook bij enkele anderen treffen wij taferelen aan waarop
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8. Mercurius en Argus. Houtsnede in de Neder-
landse Florianus-vertaling, die tussen 1566 en
1650 vele malen werd herdrukt.

 



Mercurius zijn zwaard uit een schede trekt; bv. afb. 11), moet wel met diens vertaling
samenhangen.

Enkele afwijkingen bij deze voorstelling (die de kenner van dit verhaal misschien al
zal hebben opgemerkt), kwamen nog niet aan de orde: Argus is in de schilderijen
zelden met meer dan twee ogen uitgebeeld, de fluit van Mercurius is bepaald geen
pansfluit, en dikwijls draagt Mercurius gewoon zijn hoed met vleugels terwijl hij deze
- evenals zijn gevleugelde sandalen die wij ook nogal eens zien - volgens Ovidius juist
heeft afgelegd.

De aan- of afwezigheid van de gevleugelde hoed is sterk wisselend, zelfs één en
dezelfde kunstenaar kon Mercurius de ene keer mét en de andere keer zonder
uitbeelden. Waarschijnlijk werd dit element ingevoegd als men het om een of andere
reden nodig vond de scène voor de toeschouwer duidelijker herkenbaar te maken.

De afwezigheid van Argus’ talloze ogen - wij zien ze wel in de meeste illustraties,
maar bijna nooit in schilderijen - lijkt te maken te hebben met het feit dat steeds weer
duidelijk blijkt dat Hollandse schilders het waarschijnlijkheidsgehalte van het
voorgestelde zo weinig mogelijk aangetast wilden zien. Fantastische, geheel
onbestaanbare dingen zijn zelden aan te treffen, wat waarschijnlijk ook de reden is
dat uitbeeldingen van een metamorfose - die in groten getale in de illustraties te zien
zijn - in schilderijen zeer zelden voorkomen. (Als men niet om het uitbeelden van de
metamorfose heen kon, zoals bij voorstellingen van Diana en Actaeon, deed men dit
zo onopvallend mogelijk).

Met de fluit ligt het iets gecompliceerder. Hoewel Ovidius in het verhaal van Pan en
Syrinx beschrijft dat deze bestond uit rietpijpen van ongelijke lengte die met was aan
elkaar waren gehecht, bespeelt Mercurius, zowel in de illustraties als in de
schilderijen, immer een gewone rechte fluit met gaatjes, een soort blokfluit (bv. afbn.
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9.   Mercurius en Argus, 1662. Barent Fabritius, doek 81 x 111 cm. Kassel, Gemäldegalerie.

 



8, 10), en later in de 17de eeuw zelfs wel eens een dwarsfluit (bv. afb. 9). Florianus
spreekt slechts over een ‘pijpken’. Hij vereenvoudigt Ovidius’ passage: arte nova
vocisque deum dulcedine captum / ‘hoc mihi colloquium tecum’ dixisse ‘manebit!’ /
atque ita disparibus calamis conpagine cerae / interse iunctis nomen tenuisse pueliae’ (I,
709-713), tot: ‘... ende hy bevant dat het soo soeten gheluyt gaf, dat hy er sijn pijpken
af maecte, dweick hy na syns liefs naem oock Syringa hiet.’ Weliswaar is deze
beeldvorm los van Florianus’ vertaling ontstaan, maar ook als schilders deze
raadpleegden werd men hierin dus niet gecorrigeerd. Waarschijnlijk meenden zowel
Florianus als ook de schilders - als zij zich al de ‘fout’ bewust waren - dat een
dergelijke pansfluit voor een Nederlands publiek een onbegrijpelijk ding zou zijn.

Uit een heel enkel schilderij met de Muziekstrijd tussen Apollo en Pan blijkt
overigens dat sommigen wel op de hoogte waren van het uiterlijk van zo’n fluit: men
kon hem onder andere kennen door de illustratie van de Italiaan Antonio Tempesta en
wij komen hem bijvoorbeeld tegen in een schilderij van Lastman die enige tijd in
Italië was geweest.16 Maar ook in deze voorstelling van de wedstrijd tussen Apollo en
Pan met het oordeel van Midas, werd Pan bijna altijd met een gangbaarder
blaasinstrument weergegeven. Nu wij het toch over muziekinstrumenten hebben, zij
nog vermeld dat in Nederlandse gravures en schilderijen met dit muzikale concours,
Apollo vaker met een viool dan met een lier te zien is, ondanks het feit dat hij in alle
illustraties wel met dit instrument is weergegeven. Ook hier vond men dit
ongetwijfeld duidelijker voor de toeschouwer. Tevens kan Florianus’ vertaling
hieraan hebben meegewerkt: waar Ovidius over een fides of cithara en plectrum
spreekt, heeft Florianus het over een ‘veeltken’ en een ‘boechsken’ (boogje,
strijkstok). Waarschijnlijk deed ook hij dit om het zijn lezers makkelijker te
maken.
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10.   Mercurius en Argus. Peter Paul Rubens, paneel 63 x 87,5 cm. Dresden, Gemäldegalerie.

 



Bij vrijwel alle Metamorfosen-onderwerpen die dikwijls in de beeldende kunst
werden weergegeven, zijn dergelijke afwijkingen aan te treffen. De Vertaling’ van
Ovidius’ tekst in woord en beeld kon vele problemen opleveren; voor de schilder blijkt
daarbij het lezen van de tekst ook niet altijd tot de juiste uitkomst te hebben geleid.
Het Latijnse origineel zal in deze tijd slechts door weinigen van hen zijn
geraadpleegd. Ook als Lairesse het over de ‘Grondtexf heeft, zal hij een vertaling
bedoelen, want zelfs deze pretentieuze ‘klassicisf las zelf geen Latijn. Tijdens zijn
leven, in de laatste decennia van de 17de eeuw, stond echter Vondels mooie vertaling
ter beschikking; de generaties vóór hem hadden zich moeten behelpen met de
krukkige tekst van Florianus.

Noten
1. Zie hierover verder: Eric J. Sluijter, ‘De Hollandse Olympus. Klassieke mythologie in de Nederlandse

schilderkunst van de 17de eeuw’, Hermeneus, 59 (1987), pp. 225-236, i.h.b. p. 229.
Een vervelende zetfout in het genoemde artikel zij hier tevens gecorrigeerd: op p. 230 staat in de 22de
regel van boven ‘niets bijzonders’ en dat moet juist ‘iets bijzonders’ zijn.

2. Zie over Karel van Manders Metamorfosen-commentaar dat in 1604 in druk verscheen als onderdeel
van het Schilder-Boeck, beknopt: het in noot 1 genoemde artikel (i.h.b. p. 227-228); en uitvoerig: Eric J.
Sluijter, De ‘heydensche fabulen’ in de Noordnederlandse schilderkunst, circa 1590-1670. Een proeve van
beschrijving en interpretatie van verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie, Leiden 1986, pp.
312-321.
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11. Mercurius en Argus, 1650. Cornelis Bisschop, doek 99 x 126,5 cm. Dordrecht, Dordrechts Museum.

 



3. Zie voor een beknopt overzicht van 16de en 17de-eeuwse vertalingen en parafraseringen in het
Nederlands en over de belangrijkste in het Italiaans en Frans uit de late 15de en 16de eeuw (met verdere
literatuurverwijzingen): Sluijter 1986. op. cit. (noot 2), pp. 295-312.

4. Zie over Nederlandse uitgaven van Metamorfosen-illustraties: A.W.A. Boschloo e.a., Ovidius herscha-
pen. Geïllustreerde uneven van de Metamorphosen in de Nederlanden uit de 16de, 17de en 18de eeuw,
cat. tent. Rijksmuseum Meermanno Westreenianum, Den Haag 1980; en voor eeen beknopt overzicht
Sluijter 1986, op. cit. (noot 2), pp. 306-311 en 341 met verdere literatuurverwijzingen.
De belangrijkste geïllustreerde uitgaven zijn:
- Excellente figueren ghesneeden uuyten uppersten Poete Ovidius uuyt vyfthien boucken der veranderinghen
met huerlier bedietsele. duer Guiliaume Borluit..., Lyon 1557. (ill. Bernard Salomon).
- Iohan. Posthii Germershemii tetrasticha in Ovidii Metam. Lib. XV ... Vergilii Solis figurae .. Schöne
Figuren aus dem fürtrefflichen Poeten Ovidius ... mit Teutschen Reimen kürzlich erklart, Frankfurt a/M
1563. (ill. Virgil Solis).
- Metamorphosis dat is de Herscheppinge. Beschreven door den vermaerden Poeet Ovidius Naso,
Antwerpen 1566 (en vele latere edities, tot 1650, gedrukt in Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam; ill.
kopieën naar Virgil Solis).
- Metamorphoseon sive transformationum Ovidii libri XV.. incisi et in pictorum..., Antwerpen 1606. (ill.
Antonio Tempesta).
- P. Ovid. Nasonis XV Metamorphoseon Ubrorum figurae..., a Crispiano Passaeo ... autore Guilheimo
Salsmanno, Arnhem 1607 (ill. Chrispijn de Passé; eerder, in 1602, als losse prentreeks uitgegeven).

5. Alle citaten uit Florianus (op. cit., noot 4) zijn uit de editie van 1619, uitgegeven te Antwerpen; het
Adonis-verhaal op pp. 154-160 (met inbegrip van het verhaal van Hippomenes en Atalanta).

6. G. de Lairesse, Groot Schilderboek, waerin de schilderkunst in al haar deelen grondig werd onderweezen, 2
dln., Amsterdam 1707; hier geciteerd uit de editie van 1712, resp. I, p. 124 en p. 123.

7. Zie voor bronverwijzingen van deze citaten en van de hieronder genoemde parafraseringen: Sluijter
1986, op. cit. (noot 2), pp. 227 en 497.

8. Zie over de uitleggingen van deze mythe en over de interpretaties in 17de-eeuwse Nederlandse
literatuur (o.a. Bredero, Hooft, Huygens en de Shakespeare-vertaling van Van der Niss), waarop hier
niet wordt ingegaan: Sluijter 1986, op. cit. (noot 2), pp. 225-234. Zie voor afwijkingen die op
niet-Ovididaanse versies van de Adonis-mythe berusten: J. van Tatenhove, ‘De jaloerse Mars.
Nederlandse uitbeeldingen van een minder bekende versie van het Venus en Adonis-verhaal’, Leids
Kunsthistorisch Jaarboek, 10 (1982), pp. 385-399 en J. W. Salomon, ‘De dood aan de hemel of de
nachtevening van de herfst. Nogmaals Dominicus van Wijnen als schilder van apocriefe mythologische
onderwerpen’. Kunst & Antiekrevue, 10 (1984), nr. 3, pp. 16-27.

9. Ook bij een passage van het Actaeon-verhaal kunnen wij dergelijke ‘bevooroordeelde’ vertalingen
aantreffen (waarbij de nadruk die Ovidius legt op Actaeons onschuld wordt verdonkeremaand), en die
eveneens pas door Vondel correct wordt weergegeven: Sluijter 1986 op. cit. (noot 2), p. 179nl en
187n1.

10. Zie voor vele Noordnederlandse schilderijen van de vrijage van Venus en Adonis en mijn interpretaties
van deze voorstellingen: Sluijter 1986, op. cit. (noot 2), pp. 37-42, 121-128, 225-242.

11. Zie voor verwijzingen naar literatuur over Titiaans schilderij (o.a. naar E. Panofsky en H. Keiler die m.i.
onjuiste interpretaties gaven): Sluijter 1986, op. cit. (noot 2), pp. 377-379 en 501.

12. Trasfomationi di M. Ludovico Dolce traite da Ovidio, Venetië 1553, p. 222. Deze ‘emulerende’, zeer vrije
vertaling van Dolce was mijns inziens voor meer mythologische voorstellingen van Titiaan van
belang.

13. De kritiek van Borghini in: Il Riposo, 1584 (ed. Milaan 1967), p. 64; het commentaar van Dolce komt
uit een brief van 1559, geciteerd in: M. W. Roskill, Dolce’s Aretino and Venerian art theory of the
cinquecento, New York 1968, p. 212 en 214.

14. Lairesse 1709 (ed. 1712), op. cit. (noot 6), pp. 389-390.
15. Zie voor verwijzingen naar de illustraties, prenten en parafraseringen van dit onderwerp; Sluijter 1986,

op. cit. (noot 2), p. 404. Zie vooreen bespreking van de schilderijen met deze voorstellingen: idem, pp.
63-66 en 106-109.

16. Zie over voorstellingen (illustraties, gravures en schilderijen) van de muziekstrijd van Apollo en Pan
met het oordeel van Midas: Sluijter 1986, op. cit. (noot 2), pp. 56-60.
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Weinig werken uit de klassieke oudheid hebben zoveel stof voor de beeldende kunst
geleverd als Ovidius’ Metamorphosen. Niet zonder reden refereert Carel van Mander
in zijn Wtlegginghe op den Metamorphosis, dat hij als aanhangsel aan zijn bekende
Schilder-boeck (Haarlem 1604) had toegevoegd, aan het gedicht als ’t Schilders Bijbel.
Gebeurtenissen uit het leven van Ovidius werden echter zelden of nooit uitgebeeld.
Pas met de opkomst van de Romantiek werden saillante scènes uit het leven van
dichters, kunstenaars en men of genius in het algemeen tot onderwerp in de
schilderkunst. Torquato Tasso in het gekkenhuis te Ferrara was bijvoorbeeld zo’n
gegeven, dat tot allerlei Romantische bespiegelingen aanleiding gaf: het poëtisch
genie werd door zijn omgeving vol onbegrip ten onrechte van waanzin beschuldigd1.
Het zou voor de hand liggen te veronderstellen, dat het meest bekende feit uit Ovidius’
leven, nl. zijn verbanning, tot vergelijkbare overwegingen heeft geleid. Voor sommige
Romantici, zoals Poesjkin, bood Ovidius’ harde lot zeker ruime mogelijkheden tot
identificatie (zie de bijdrage van V. Schmidt, ‘De verbannen Ovidius als exemplum
voor latere ‘bannelingen’ op p. 101). Het thema van de verbannen dichter kon echter
ook op een andere manier worden uitgewerkt, naar blijkt uit enkele schilderijen van
Eugène Delacroix, die deze bijdrage tot onderwerp heeft.

Delacroix’ eerste uitbeelding van het onderwerp schilderde hij als onderdeel van de
decoratie van de Chambre des Députés in het Palais Bourbon te Parijs. De opdracht
hiertoe had hij in augustus 1838 ontvangen. Zijn taak was de vijf koepels en de
absiskalotten aan het begin en het einde van de zaal te beschilderen. De Chambre des
Députés diende als bibliotheek en dus lag het voor de hand er voorspellingen aan te
brengen die bij een dergelijke ruimte passen. Ondanks alle wijzigingen in de indeling
van de koepels en de keuze en groepering van de onderwerpen, die Delacroix tijdens
de langdurige werkzaamheden aan deze opdracht heeft aangebracht, bleef deze
opzet gehandhaafd. Uiteindelijk deelde Delacroix elke koepel in vier pendentieven in,
die werden voorzien van schilderingen met onderwerpen die betrekking hebben op de
filosofie, de geschiedenis, de natuurlijke historie, het recht, de welsprekendheid, de
literatuur, de poëzie en de theologie, d.w.z. op gebruikelijk classificaties die in
bibliotheken werden gehanteerd. In de twee absiskalotten beeldde hij respectievelijk
af Orpheus als brenger van beschaving en Attila die de kunsten uit Italië verdrijft2.

Het idee om Ovidius’ verbanning uit te beelden blijkt voor het eerst uit een schets,
die ruwweg tussen het begin van 1840 en april 1841 kan worden gedateerd. Op het
blad staat een aantal suggesties voor onderwerpen voor de bibliotheek, waaronder
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Ovide mourant chez les Scythes3. Deze formulering suggereert, dat Delacroix
aanvankelijk een dramatische uitwerking van het onderwerp voor ogen stond,
vergelijkbaar met enkele scènes die hij in andere koepels heeft uitgevoerd: - ik noem
de titels die onder de schilderijen staan - Mort de Pline l’Ancien en Archimède tué par le
soldat (eerste koepel), Sénèque se fait ouvrir les veines (tweede koepel), Mort de Saint
Jean-Baptiste (vierde koepel). Uit enkele schetsen en de definitieve geschilderde
versie in de vijfde koepel (begin 1844 uitgevoerd door Delacroix’ assistent Louis de
Planet) spreekt echter een andere opvatting (afb. 1). In een verklaring van de
decoraties, die in Le Constitutionnel van 31 januari 1848, niet lang na de voltooiing
van het project, werd gepubliceerd, beschrijft Delacroix de scène als volgt: Ovide en
exil. Il est assis tristement sur la terre nue et froide, dans une centree barbare. Une familie
scyïhe lui offre de simples présents, du lait dejument et desfruits sauvages4. Het gegeven
is uiteindelijk dus niet zozeer dramatisch als wel melancholisch opgevat.

Wat het onderwerp voor Delacroix inhield, blijkt uit een aantekening bij een
passage die hij rond 1835 in een notitieboekje had neergeschreven. De passage is
waarschijnlijk een schets voor een roman en luidt als volgt: Cadre pour l’histoire du
sentiment d’un coeur et d’une imagination malade, celle d’un homme qui après avoir
vécu de la vie du monde se trouve devenu esclave chez les barbares, ou jeté dans une Île
déserte comme Robinson [Crusoë], forcé d’user des forces de son corps et de son
industrie, - ce qui le fait revenir aux sentiments naturels et calme son imagination (..). Aan
het eind van deze passage heeft hij op een later tijdstip met potlood de aantekening
toegevoegd Ovide chez les Scythes5. Kennelijk had het lot van Ovidius volgens
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Afb. 1. Eugène Delacroix en Louis de Planet, Ovide chez les Barhares, 1844. Olieverf op doek, 221 x 291 cm.
Pendentief van een koepel in de bibliotheek van het Palais Bourbon, Parijs.



Delacroix overeenkomsten met de geschetste situatie. De gecultiveerde dichter komt
dankzij de primitieve en ‘natuurlijke’ staat waarin hij verkeert weer tot zichzelf.
Vandaar ook de nadruk in de schildering op het aanbieden van het eenvoudige
voedsel door deze bons sauvages - een gegeven dat in Ovidius’ eigen verban-
ningspoëzie geheel ontbreekt. Ovidius’ verbanning is, hoe triest ook, uiteindelijk een
loutering.

Verscheidene onderwerpen die Delacroix in de koepels van de Chambre des
Députés heeft uitgebeeld, heeft hij later nog eens in zelfstandige schilderijen
uitgewerkt; Ovidius bij de Scythen zelfs meer dan één keer. De bekendste versie is het
schilderij dat hij in 1859 op de Parijse Salon tentoonstelde (afb. 2)6. De belangrijkste
elementen uit het pendentief keren hier in iets gewijzigde vorm terug: Ovidius die
gezeten op de grond aan zijn poëzie schrijft; de Scythenfamilie die hem een mand
vruchten aanbiedt; het jongetje met de hond; en de hut met enkele Scythen te paard op
de achtergrond. Nieuw is de groep van de merriemelkende Scythenvrouw op de
voorgrond. Delacroix heeft hier echter een oud idee opgenomen, want in de eerste
ontwerpen voor de schildering in het Palais Bourbon is al te zien, dat het melken van
de merrie een prominente plaats inneemt7. Door het opnieuw invoegen van deze
groep wordt het gegeven van de Scythen die Ovidius hun eenvoudige voedsel
aanbieden extra benadrukt. Bovendien geeft deze scène het geheel enige couleur
locale. Het was genoegzaam bekend, dat paardemelk één van de belangrijkste
voedingsmiddelen van de Scythen was. Delacroix kon dit onder meer in de
Encyclopédie van Diderot en d’Alembert hebben gelezen8.

Heeft Delacroix zich in de schildering van de koepel in het Palais Bourbon voor de
duidelijkheid geheel op de figuren moeten concentreren en de compositie aan de
speciale vorm van het pendentief moeten aanpassen, hier had hij de mogelijkheid zijn
figuren in een weids landschap te plaatsen. Achter de middengrond strekt zich een
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Afb. 2. Eugène Delacroix, Ovide en exil chez les Scythes, 1859. Olieverf op doek, 88 x Ï30 cm. (Londen,
National Gallery).



baai of binnenzee uit, links en recht omzoomd door bergruggen, die naar de einder toe
vervluchtigen. Het landschap is ongecultiveerd en desolaat, slechts hier en daar is een
boom te zien en alleen de halfverscholen hut links duidt op enige bewoning. In deze
woestenij leiden de Scythen hun eenvoudige leven en dicht de dichter zijn poëzie. De
weidsheid van het landschap, in combinatie met de licht-donker contrasten en de
rossige lucht, wat op een vroege avond duidt, verleent het geheel een melancholische
stemming. Ovidius’ verbanning is een elegische pastorale, die hem uiteindelijk tot
zichzelf doet komen.

De meeste critici wisten weliswaar het landschap van Ovide chez les Scythes zeer te
waarderen, maar de algehele reactie op deze en de andere inzendingen van Delacroix
was verre van positief, zozeer zelfs, dat deze geërgerd besloot van verdere deelname
aan de Salons af te zien. Alleen Baudelaire wijdde een ronduit lovende bespreking aan
Delacroix’ schilderijen. Hoewel Baudelaire over het algemeen een goede kijk heeft
op het visuele aspect van beeldende kunst, toont hij zich in zijn kritiek van Ovide chez
les Scythes in de eerste plaats als literator door een passage uit Chateaubriands
Martyrs te citeren en deze a.h.w. als motto voor het schilderij te gebruiken. Eudore, de
hoofdpersoon van Les Martyrs, ontdekt het graf van Ovidius bij de monding van de
Donau, wat hem, zelf verbannen en zuchtend in slavernij, aanleiding geeft tot
weemoedige overpeinzingen over les peines de l’exil en l’inutilité des talents pour le
bonheur. De droefgeestige toon van deze gedachten, zo vervolgt Baudelaire, wordt
wonderwel weerspiegeld in het schilderij. Door dit referentiekader heeft Baudelaire
meer oog voor de melancholie van de voorstelling, die zeker een belangrijke rol
speelt, dan voor de meer fundamentele tegenstelling tussen natuur en cultuur die hier
aan de orde wordt gesteld. Niettemin is zijn lof voor Delacroix’ eigenzinnige
uitbeelding van het onderwerp oprecht en bovenal fraai verwoord. Buitengewoon
charmant is zijn vergelijking met Ovidius zelf: Tout ce qu’il y a dans Ovide de
délicatesse et de fertilité a passé dans la peinture de Delacroix; et, comme l’exil a donné au
brillant poète la tristesse qui lui manquait, la mélancholie a revêtu de son vernis
enchanteur le plantureux paysage du peintre9.

Noten
1. H. Honour, Romanticism, Londen 1979, 245 e.v.
2. M. Sérullaz, Les peintures murales de Delacroix, Parijs 1963, 49-77, en A. Hopmans, ‘Delacroix’s

decorations in the Palais Bourbon library: a classic example ofan unacademic approach’, Simiolus 17
(1987), 240-263.

3. Parijs, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, RF 9400. Zie M. Sérullaz, Les dessins de Eugène
Delacroix, 1798-1863 (Inventaire général des dessins, école francaise), II, Parijs 1984, nr.265. Voor de
datering cf. Hopmans, art. cit., 259-262.

4. Geciteerd in Sérullaz, op. cit. (noot 2), 68.
5. E. Delacroix, Journal 1822-1863, ed. A. Joubin, herz. editie Parijs 1981, 839. Het schrift bevat

aantekeningen uit de jaren 1833 tot 1859, maar is volgens Joubin gedurende 1840-1844 het meest
gebruikt. Dit is precies de periode waarin Delacroix aan zijn Ovidius werkte. De potloodaantekening
zou dus uit die tijd kunnen stammen.

6. L. Johnson, The paintings of Eugène Delacroix: a critical catalogue, III, Oxford 1986, nr. 334. In 1862
maakte Delacroix nog een variant (nu in een particuliere verzameling in Zwitserland). Uitgangspunt
voor beide schilderijen vormde een olieverfschets uit ca. 1855 (huidige verblijfplaats onbekend). Zie
ibid., nrs. 345 en 318.

7. Parijs, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, RF 9407, en een blad in de verzameling Seligman, New
York, Zie resp. Sérullaz, op. cit. (noot 3), nr. 304, en Delacroix: an exhibition ofpaintings, drawings and
lithographs arranged by the Arts Council of Great Britain, Londen (Royal Academy of Arts) 1964, nr.
156. Een andere studie (Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, RF 9411) bevat de uiteindelijke
compositie, zij het in spiegelbeeld. Zie Sérullaz, op. cit., nr. 296.

8. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, XIV, Neufchâtel 1765, s.v.
‘Scythes’.

9. Ch’ Baudelaire, ‘Salon de 1859’, in Oeuvres complètes, II, ed. C. Pichois, Parijs 1976, 608-682, spec.
635-636.
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Maar Daedalus zat ondertussen door de zee omsloten
op Kreta, zwaar verbitterd door zijn lange ballingschap,
geplaagd door heimwee naar zijn stad. ‘Laat hem dan zee en aarde
versperren’ riep hij, ‘maar de lucht is vrij. Daar gaan we langs!
Minos mag veel regeren, maar regeert niet in de hemel!’

Met deze woorden zint hij op een kunst zoals nog nooit
vertoond is, nieuw in de natuur. Hij legt een rij van veren
beginnend met een korte, daarna steeds een langere.
- zodat het lijkt gegroeid tegen een helling, of zoals zich
een herdersfluit met ongelijke pijpjes riet verbreedt, -
en maakt die vast: een draad in ’t midden, bijenwas van onder,
buigt dan die compositie in een licht-bollende vorm
zoals hij weet van echte vogels. Icarus, zijn zoontje,
staat naast hem. Niet begrijpend dat hij met zijn leven speelt
vangt hij met opgewonden blik de veren beet, wanneer die
opwaaien in een lichte bries, kneedt met zijn vingers in
de gele was en zit zijn vaders wonderbaarlijk werkstuk
al spelend in de weg... Maar toen dit groots karwei dan toch
voltooid was, bracht de knutselaar zijn lichaam op twee vleugels
in evenwicht en bleef klapwiekend hangen in de lucht!
Ook Icarus kreeg les en goede raad: ‘Zorg datje aldoor
in ’t midden vliegt, pas op! Als je te laag zakt, maakt de zee
je vleugels zwaar; te hoog, dan smelten ze door zonnehitte.
Vlieg tussen zee en zon. En luister: ga niet naar de plek
waar Grote of Kleine Beer staan of het zwaard dreigt van Orion.
Ik ben je gids, blijf achter mij’, en met dit vliegadvies
bindt hij ook hem de onbekende vleugels aan de schouders.
Maar tijdens raad en daad raken zijn wangen wel betraand,
zijn vaderhanden trillen. Hij omhelst zijn zoon met kussen
die achteraf de laatste blijken, klapt zijn vleugels uit
en vliegt voorop, bezorgd of hij wel volgt - zoals een vogel
vanuit het hoge nest zijn jongen voorgaat in de lucht.
Steeds maant hij hem te volgen, leert hem de fatale vliegkunst,
wiekend op vleugels, steeds weer spiedend naar die van zijn zoon.
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Een man die zat te vissen met een dunne rieten hengel,
een herder leunend op zijn staf, een boer tegen zijn ploeg
zagen hen gaan, verbijsterd, denkend dat het goden waren
die door het luchtruim kunnen vliegen... Aan de linkerkant
lag Samos al; Delos en Paros waren reeds voorbij en
Lebinthos en het honinkrijk Calymne lagen rechts,
toen Tcarus plezier kreeg in het waagstuk van hun vliegreis,
niet meer zijn gids bleef volgen, maar gelokt door hoge lucht
hoger ging vliegen. De nabijheid van het snelle zonlicht
maakte de vleugellijm - geurrijke bijenwas - al zacht,
méér nog: ze was gesmolten... Vleugelloze armen sloeg hij
in ’t rond, maar bij gebrek aan wieken ving hij nergens wind,
totdat zijn mond, hulp roepend naar zijn vader, werd omsloten
door ’t blauwe zeegedeelte dat zijn naam aan hem ontleent.
De vader - niet meer vader - riep naar Icarus, diep-droevig,
‘Icarus!’ riep hij luid ‘waar ben je dan? Waar vind ik je?’
en steeds weer ‘Icarus!’, zag toen de vleugels op de golven
en heeft zijn kunst voorgoed verwenst. Het lichaam is door hem
begraven op de kust die heet naar wie daar ligt begraven.

Hij werd, toen hij ’t betreurde lichaam van zijn zoon begroef,
ontdekt door Perdix, snatervogel, die daar vleugelklappend
vanaf een eiketak haar vreugde uitzong in een lied.
Zij was toen nog uniek, voordien niet eens bekend als vogel,
maar nu sinds kort patrijs, door boze schuld van Daedalus,
wat hem zou heugen... Want zijn zuster had hem, niets vermoedend
van slechte afloop, ooit haar zoon als leerling toevertrouwd,
een knaap van twaalf verjaardagen en hunkerend naar kennis;
zo had hij op een keer een vis met stekelrug gezien
en met dat beeld voor ogen sneed hij in een scherp stuk ijzer
een tandenrij, en vond zo het gebruik uit van de zaag;
hij was het ook, die voor het eerst twee staafjes in één draaipunt
bijeenbracht, en terwijl de ene poot blijft staan, beschrijft
de tweede een cirkel, mits ze maar gelijke afstand houden.

Daedalus, flink jaloers geworden, stootte hem expres
Athene’s vrome burcht af, zeggend dat hij was gestruikeld.
Maar Pallas - hoedster van talent - greep in en maakte hem
tot vogel, midden in zijn val kon hij op vleugels vliegen!
De eerst zo snelle kracht van zijn verstand verplaatste zich
naar vleugelpaar en poten, maar hij hield zijn naam van vroeger.
Alleen, het werd een vogelsoort dat zich niet hoog verheft,
geen nesten bouwt tussen de takken in een hoge boomtop,
maar fladdert langs de grond; het legt zijn eieren in een heg
uit hoogtevrees, omdat het zich de oude val herinnert.
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Inleiding

Einde 1903 publiceert Gahriele D’Annunzio (1863-1938) zijn Alcyone, een bundel
van 88 lyrische gedichten in het Italiaans. De bundel als geheel heeft een
weloverwogen structuur, zo helpen vier dithyramben die door de dichter verspreid in
de bundel zijn geplaatst het werk in vijf delen onderverdelen. De vierde dithyrambe,
Ditirambo IV, is 650 verzen lang en handelt over Icarus op Kreta en over diens
vliegavontuur samen met zijn vader Daedalus. In het korte gedicht dat, met de titel
Altius egit iter, aan Ditirambo IV voorafgaat, heeft D’Annunzio beschreven hoe de
schim van Icarus zich nog steeds in het gebied van de Middellandse Zee ophoudt en
hoe hij zelf hem daar heeft gezien. In Ditirambo IV spreekt deze nog aanwezige
Icarus. De dithyrambe bestaat uit acht strofen van ongelijke lengte. Zeven beginnen
met de informatie: Icaro disse, Icarus zei, en daarna is steeds, dat betekent in totaal in
646 verzen, Tcarus in de directe rede aan het woord over zichzelf, en over zijn
omgeving. De achtste, afsluitende strofe is slechts 4 verzen lang en bestaat uit
woorden die de moderne dichter op zijn beurt tot Icarus richt. Bij het componeren van
Ditirambo IV heeft D’Annunzio ook gebruik gemaakt van Ovidius’ behandeling van
de geschiedenis van Daedalus en Icarus in de Metamorphosen. Het is mogelijk dat hij
ook de eerdere bewerking van dezelfde stof door Ovidius in diens Ars Amatoria (A.A.
II 21-98) binnen bereik heeft gehad, maar zijn hoofdbron is zonder enige twijfel Met.
VIII 183-235 geweest. Dit maakt het interessant, D’Annunzio’s aanpak van de stof
tegen de achtergrond daarvan te bezien.

Uit het vele dat zo in principe aan de orde kan worden gesteld, kies ik hier slechts de
persoon van de protagonisten: Daedalus en Icarus. Bij deze partiële vergelijking zal
onmiddellijk en telkens weer blijken, hoe Ovidius en D’Annunzio in hun relaas ieder
een eigen weg volgen. Ook in andere opzichten dan in de uitbeelding van de personen
en de opeenvolging van de gebeurtenissen zijn er aanzienlijke verschillen; de
volgende constateringen mogen dat globaal duidelijk maken.

De korte vertelling van Ovidius’ 53 verzen is als geheel heel concies te noemen,
helder en snel in haar relatief gelijkmatige verloop, en heeft de epische vorm van
elkaar continu opvolgende regelmatige hexameters. D’Annunzio’s lange dithyrambe
is hevig bewogen, pathetisch, vertelt veel meer met verspringingen en vertragende
uitweidingen in min of meer losse episodes, en bestaat uit lyrische strofen van zeer
verschillende omvang, met verzen van ongelijke lengte (11 - en 7-lettergrepig) en met
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onregelmatige assonanties en rijmen. Het verhaal bij Ovidius is sterk feitelijk, en
wordt door de dichter, met werkwoorden in de derde persoon, verteld als een verhaal
over derden, in casu over Daedalus en Icarus, terwijl ook hun gevoelens, motieven en
aard veelal van buiten af als feiten worden meegedeeld, of blijken uit de beschrijving
van hun doen en laten die als objectief wordt gepresenteerd. Enige malen laat Ovidius
Daedalus in de directe rede spreken: in totaal ongeveer een tiental van de 53 verzen.
Bij D’Annunzio is, zoals gezegd, in 646 van de 650 verzen Icarus in de directe rede
aan het woord. Dit maakt dat de informatie in de dithyrambe een veel subjectiever
kleur krijgt dan bij Ovidius het geval is: de lezer wordt bij D’Annunzio verondersteld
mee te kijken met Icarus, die bovendien dan nog herhaaldelijk zijn eigen gewaarwor-
dingen en emoties verwoordt. Impressies of beschrijvingen van locaties, voorwerpen,
natuur, sfeer, die de verhaalde handeling vergezellen en meermalen zeer gedetailleerd
zijn, bij voorbeeld met vermelding tot van geuren toe, worden herhaaldelijk
lyrisch-subjectief doordrongen van de gemoedsgesteldheid van de vertellende Icarus.
Bij Ovidius is voor exclusieve beschrijving van sfeer, natuur, voorwerpen of plaatsen
weinig plaats: zijn verhaal bestaat in zeer sterke mate uit handelingen. Adjectieven en
andere kwalificaties zijn bij Ovidius nogal eens van primair registrerende of
verhelderende, beperkende aard. Puur schilderende bepalingen zijn in de minderheid,
en taal en stijl zijn binnen het kader van de Latijnse klassieke epiek helder en
doorzichtig te noemen. Het taalgebruik bij D’Annunzio daarentegen is verheven en
gezwollen van karakter, bevat nogal wat gezochte epitheta, archaïsmen, graecismen
en latinismen en allusies, en de zinnen zitten vol van sfeer-evocerende bepalingen.
Tegenover de grotendeels heldere en rationele, of meevoelende, medelijdende sfeer
die Ovidius presenteert, staat een broeierige of hartstochtelijke, gemouvementeerde
bij D’Annunzio.

Wanneer in het vervolg van tekstpassages of verzen alleen de nummers van de
verzen worden genoemd, dan betreft het voor Ovidius steeds boek VIII van zijn
Metamorphosen, en voor D’Annunzio dithyrambe IV van zijn Alcyone. Aan invloeden
van andere dichters dan Ovidius en van andere tekstpassages dan diens Met. VIII
183-235 in D’Annunzio’s dithyrambe wordt in dit artikel volledig voorbijgegaan.

De voorgeschiedenis van de vlucht (Ov. Met. VIII 183 - 200; D’Ann. Alc., Dit. IV 1 -
446)

De 53 verzen van Ovidius’ verhaal over de vliegtocht van Daedalus en Icarus
beginnen als een verhaal over Daedalus en zijn techniek, zijn artes (v. 188). Zijn naam
vormt in v. 183 het eerste woord van het relaas, en de eerste 121⁄2 verzen vertellen
eveneens over hem: Daedalus wil koning Minos trotseren die hem op Kreta vasthoudt,
en terugverlangend naar Athene presteert hij het om vleugels te construeren voor
zichzelf en zijn zoon, voor een ontsnapping door de lucht (v 183 - 195). Vóór dit
verhaal waren al, met twee maal vermelding van diens naam, breed de verdiensten
van Daedalus uitgemeten als bouwer van het labyrint, dat op aanwijzing van Minos
als onderkomen moest dienen van de Minotaurus, de stiermens (v. 157 - 170). Van
Icarus is tot v. 195 in de hele Metamorphosen geen sprake.

D’Annunzio’s Ditirambo IV met zijn 650 verzen aan de andere kant is direct vanaf
het begin het verhaal van Icarus: Icaro disse (Icarus zei): ... Terwijl het relaas bij
Ovidius een verhaal blijft over Daedalus en Icarus dat gedaan wordt door een derde,
de dichter, is het effect van de aanpak van D’Annunzio dat Icarus wordt gepromo-
veerd tot eerste persoon door wiens ogen zowel Daedalus als al het andere worden
gezien. En Icarus vertelt dan hoe eens Pasiphaë, echtgenote van Minos en dochtervan
de Zon, leunend op zijn schouder stond te kijken naar de stier waarop zij door toedoen
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van Neptunus waanzinnig verliefd was geworden. Icarus echter is - in stilte - laaiend
verliefd op haar. Minos treft hen beiden zo aan, en voert, licht bevreemd, een gesprek
met hen (v. 1 - 63). De avond van dezelfde dag bestookt Icarus vol haat stiekem de
beminde stier met stenen (v. 64 - 85); daarna ziet hij vanuit een schuilhoek Pasiphaë
bij de ingang van het labyrint in heimelijk gesprek met zijn vader (v. 86 - 99). In een
clandestiene werkplaats in een tuin vervaardigt Daedalus daarna de namaakkoe
waarin Pasiphaë zich zal bergen om geslachtsgemeenschap te hebben met de stier. In
het geheim komt de koningin de koe in ogenschouw nemen, en bij die gelegenheid
leunt ze wederom op Icarus, die daardoor wederom in vuur en vlam raakt (v. 100 -
150). Brandend van liefde is hij er later ook getuige van hoe de stier bij de koe wordt
gebracht waarin Pasiphaë zich verborgen heeft, en hij belooft dan de Zon dezelfde
dag nog een adelaar te offeren (v. 151 - 169). Die adelaar overwint hij op een hoge
rots na een - gedetailleerd beschreven - hevig gevecht, dat hij eerst met pijl en boog
levert en later van dichtbij, met de hand (v. 170- 254). Bij de overwinning voelt Icarus
de vliegkracht van de vogel als het ware op zich overgaan: hij verlangt zelf te vliegen,
zondert de vleugels van de adelaar uit van het offer aan de Zon, en brengt ze naar
Daedalus, die voor hem twee nog sterkere moet maken (v. 255 - 315). In een geheime
werkplaats in een rotswand boven zee gaat Daedalus aan het werk aan de vleugels
voor hen beiden (v. 316 - 398). Icarus bezoekt dan nogmaals de tuin van de geheime
werkplaats waar de namaakkoe is vervaardigd. Het eens zo heerlijke oord is verwelkt
en verdord, de koe is kapot, en Pasiphaë, in verwachting nu van de Minotaurus en
door Icarus ongemerkt bespied, is bleek, ontdaan en radeloos (v. 399 - 446).

De affaire van Pasiphaë met de stier en de verwekking van de Minotaurus komen in
de Metamorphosen wel enige malen ter sprake, maar vóór het eigenlijke verhaal van
Daedalus en Icarus, en dan uiterst kort, meer aangeduid dan verhaald, en twee van de
drie korte keren inhoudelijk in een volkomen ondergeschikte positie (v. 131 - 133,
136 s., 155 s.). Bij D’Annunzio echter bepaalt Pasiphaë’s optreden in hoge mate de
zwoele, broeierige sfeer vol heimelijkheid waarin Icarus zich beweegt, en in zijn
reacties met betrekking tot haar krijgt hij de kans zich voor de lezer te profileren. Hij
koestert voor Pasiphaë een hevige, onbeantwoorde liefde; bij contact met haar beeft
hij, hoort hij groot gedruis, staat hij zelf in vuur en vlam en ziet hij de wereld rond hem
in lichterlaaie staan, en voelt hij zich de dood nabij (v. 6 ss., 41 ss., 131 ss.). In v 30 ss.
bij D’Annunzio zegt van haar kant Pasiphaë tegen Minos dat Icarus haar doet denken
aan haar zoon Androgeos die in Athene is. Icarus uit zijn verdriet over de
onbereikbaarheid van Pasiphaë niet rechtstreeks (v. 86 s., 157, 308), maar in reactie
op haar overspel met de stier gaat hij in een sublimering van zijn verdriet alleen en
met alle succes de heldhaftige strijd aan met een adelaar (v. 164 ss.), zeker van
zichzelf, zonder aarzeling of angst, en vooral: met open oog voor het roemvolle dat
zijn actie volgens hem heeft (v. 234, 239, 254). De giovinetto Icarus (v. 31, 578) is
jeugdig, een jongen of liever jongeman die rijp is voor en in staat tot erotiek,
spectaculaire daden en eerzucht. Verder heeft hij aandacht voor karakteristieken en
sfeer van omgeving, landschap en voorwerpen, onderkent hij de wisselende
gewaarwordingen van zichzelf en anderen, en weet hij dat alles onder woorden te
brengen, vaak in sterk poëtisch gekleurde, gezochte, retorische stijl.

De eerste keer dat Icarus bij Ovidius voorkomt, loopt hij zijn vader voor de voeten
terwijl die de vleugels construeert voor zichzelf en zijn zoon (v. 195 ss.). De bouw van
de vleugels, met behulp van veren, was en draad, is bij Ovidius en D’Annunzio in
principe hetzelfde, en D’Annunzio ontleent bij de beschrijving ervan heel wat precies
aan Ovidius (cf. Ovidius v. 189 ss. en D’Annunzio v. 385 ss.). Maar de positie van
Icarus in beide gevallen is een totaal andere. Bij Ovidius is de puer Icarus (v. 195)
eerder een jongetje, een kind dat met stralend gezicht achter opwaaiende veren
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aanloopt, speels de was staat te kneden, en zijn vader hindert met zijn spel; bij
D’Annunzio gaat het werk van de vader niet vlug genoeg naar Icarus’ zin en Icarus
helpt hem welbewust de was zacht maken, plukt de vogels die voor het doel gedood
zijn, sorteert bruikbare veren en donsveertjes, en vele malen gaat hij heen om allerlei
soorten vogels te jagen, en keert hij met rijke buit terug (v. 338 ss.). Zo wordt Icarus tot
de zelfbewuste motor van de fabricatie, zoals trouwens het hele initiatief voor de
vervaardiging van de vleugels en voor de daarop volgende vlucht van hem is, ontstaan
als het is bij de overwinning op de adelaar (v. 255 ss.), toen Icarus kracht en lust tot
vliegen in zich voelde opwellen (v. 258,261). Het verlangen naar zijn vaderland en de
ontsnappingsdrang van Daedalus uit Ovidius’ Metamorphosen VIII (v. 183 s.), waarbij
zoiets als verlangen naar roem geen enkele rol speelt, zijn als rationele motieven voor
een reis door de lucht weggedrongen door een wel heroïsch-magisch bepaald
verlangen om te vliegen bij Icarus. Een onsterfelijke begeerte om te vliegen, una
immortale avidità di volo drijft hem in D’Annunzio’s dithyrambe (v. 261). En de
vliegkracht van de adelaar, la sua virtude aligera, lijkt in hem te zijn overgegaan (v.
255 ss., m.n. 258), - de kracht van de adelaar met wiens bloed Icarus tijdens de strijd al
bij herhaling was gedoopt (v. 186 ss., 239 s., 244 ss.), wiens bloed hij bij het
vervaardigen van de vleugels druppelsgewijs zal opzuigen wanneer de pennen van de
adelaar stuk voor stuk worden uitgerukt (v. 348 ss.), en wiens lichaam zal dienen als
offer om de Zon voor een vliegpoging gunstig te stemmen (v. 265 ss.). Een andere
reden om aan de vlucht deel te nemen dan misschien bezorgdheid valt voor Daedalus
uit D’Annunzio’s tekst niet af te leiden (cf. v. 494 ss.). In ieder geval wordt door
D’Annunzio aan de vader ieder belangrijk initiatief ontnomen, en wordt hij welhaast
tot een vertragende factor (v. 338 ss., 369 s.), al is en blijft hij onmisbaar als
constructeur, en al wordt hij als scherpzinnig en vindingrijk ambachtsman her en der,
ook in verband met de bouw van de vleugels, door Icarus nadrukkelijk geëerd (v. 106
ss., 124, 278 ss., 334 ss., 352, 392 ss.). Juist Daedalus’ vakmanschap plaatst hem
overigens vanaf het begin van het verhaal impliciet in een troebel-merkwaardige
verhouding tot zijn zoon, want op verzoek van Pasiphaë die toch zozeer door Icarus
wordt bemind, helpt Daedalus de koningin zich te verenigen met de stier waarnaar zij
smacht (v. 92 ss.), door voor haar de namaakkoe te construeren (v. 100 ss.).

Het vertrek (Ov. Met. VIII 200 - 216: D’Ann. Alc., Dit. IV 447 - 529)

Als Daedalus met de vervaardiging van de vleugels klaar is, beproeft hij deze bij
Ovidius eerst in de lucht (v. 200 - 202). Dan geeft hij Icarus vlieginstructies (v. 203 -
208), hij doet hem de vleugels aan (v. 208 - 212), en vliegt hem vóór, de lucht in (v. 212
- 216): de tocht is begonnen. In de hele passage is de bekwame, verstandige Daedalus
de handelende persoon en wordt over gevoelens of handelingen van Icarus niet
gerept.

Bij D’Annunzio beschrijft Icarus eerst hoe hij, terwijl zijn vader slaapt, in de grot de
nacht doorwaakt in hooggestemde, ongeduldige verwachting, vol verlangen het
luchtruim te kiezen. Van de adelaar die hij eerder in de strijd heeft overwonnen wil hij
- heroïsch - ook vliegend de meerdere zijn, in vuur en in durf (v. 447 - 490). Bij dag
wekt hij zijn vader met een korte mededeling, en verder doet hij er trots en zelfbewust
het zwijgen toe, terwijl Daedalus hem, net als bij Ovidius, de vleugels aandoet en hem
instrueert voor de vlucht (v. 491 - 503). Het initiatief ligt wederom bij Icarus;
Daedalus staat als het ware hem ten dienste. Voor een proef vlucht door Daedalus is in
dit kader geen plaats.

De Ovidiaanse vlieginstructies van de vader aan zijn zoon, met het advies niet te
hoog en niet te laag te vliegen»Jde middenbaan te houden en achter hem aan te vliegen,
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worden door D’Annunzio voor het belangrijkste deel overgenomen, in nauwe,
welhaast woordelijke aansluiting bij de Ovidiustekst (cf. Ovidius v. 203 ss. en
D’Annunzio v. 496 SSJ. Ook in de begeleidende omstandigheden ontbreekt
overeenkomst niet, maar waar Ovidius meedeelt dat Daedalus huilt, beeft en zijn
zoon kust (v. 210 s.), is er bij D’Annunzio van kussen en tranen geen sprake, wordt het
beven tot twee maal toe vermeld (v. 503 en 519), en spreekt Daedalus met onzekere
stem (v. 494 s.): hij is meer bang dan liefdevol bezorgd. In vers 504 - 521 van
D’Annunzio minacht Icarus zelfs Daedalus, in stilte (v. 504 s.), herinnert hij zich
Daedalus’ dienstbetoon aan Pasiphaë (v. 514 ss.), en neemt hij - wederom in trotse
stilte - het besluit om vanaf de eerste vleugelslag te wedijveren met zijn vader, het van
hem te winnen (zoals hij het ook wil winnen van de adelaar), en te vliegen waar hij
zelf wil, en nietdemiddenbaan te houden of volgzaam achter Daedalus aan te gaan (v.
505 ss.) - al zou dat ook zijn ondergang betekenen (v. 512). En terwijl Daedalus nog
spreekt en zegt dat hij kalm voorop zal gaan, verheft Icarus zich met zulk een
adelaars-elan op zijn wieken dat hij zijn vader onmiddellijk achter zich laat, en dat de
vogels in zijn buurt ontsteld en krijsend een goed heenkomen zoeken (v. 522 - 529).
Bij Ovidius vliegt Daedalus, bezorgde vader-in-fünctie, telkens omziend en aanmoe-
digend voor de kwetsbare, jonge Tcarus uit, als een moedervogel die haar nog jonge
broed uit het hoge nest meevoert de lucht in... (v. 213 ss.).

De vlucht, de val (Ov. Met VIII 217 - 230; D’Ann. Alc., Dit. IV 530 - 646)

Een visser, een herder, een boer, vertelt Ovidius, zagen met verbijstering Daedalus
met Icarus achter zich aan zich voortbewegen door de lucht, en ze dachten daarboven
goden te zien passeren (v. 217 - 220). En dan: de twee waren Delos en Paros voorbij,
toen de jongen ineens plezier begon te krijgen in het stoutmoedige vliegen, zijn gids in de
steek liet, en meegesleurd door verlangen naar de hemel zijn baan te hoog nam (v. 220 -
225, m.n. 223 ss.). Dat moet de kinderlijk-onbezonnen Icarus met de dood bekopen:
de hitte van de zon doet de was die de veren bijeenhoudt zacht worden, en Icarus stort
in zee en verdrinkt (v. 225 - 230).

Bij D’Annunzio is de situatie totaal anders. Vanaf het begin van de vliegtocht vliegt
Icarus onbegeleid, vrij als een vogel en blij, met de wind langs zijn lichaam en één met
de lucht (v. 530 - 543). Hij vertelt hoe hij zijn vader (v. 543 -551) verder en verder
achter zich angstig en bij herhaling: ‘Icaro! Icaro!’ hoorde roepen (v. 543, 544, 549 s.).
Let wel: ook in Ovidius’ verhaal roept Daedalus herhaaldelijk: ‘Icare’ maar daar doet
hij dat pas op het einde van het vliegverslag, na de dood van Icarus, als ongelukkige
vader, die nu geen vader meer was (v. 231 ss.). Terwijl het bij Ovidus Icarus is die -
tenslotte - is verdwenen, is het bij D’Annunzio Daedalus die - en dat al heel gauw -
wordt geëlimineerd, en wel door zijn zoon. Het roep-motief wordt gehandhaafd,
maar de plaats ervan wordt een andere en de functie is grondig gewijzigd. Bij
D’Annunzio is al snel de vader onnut en uitgerangeerd, overwonnen door de zoon, en
al aan het begin van de beschrijving van de vliegtocht is Icarus alleen, alleen, op
vleugels, in de onmetelijkheid (v. 550 s.).

D’Annunzio’s Icarus vertelt dan, hoe hij door een wolk heenvliegt en daar
bevangen raakt als door de zachte warmte en zoete geur van de wolkgodin Nephele
(v. 552 - 559). Lager vliegend ziet hij vervolgens elf grote roeischepen onder zich met
verbaasd schreeuwend krijgsvolk, en met welbehagen stelt hij zich voor, hoe het
scheepsvolk in hem wellicht de zoon ziet van Nike, godin der overwinning, met
geweld bij haar verwekt door een held op de bloedige grond van het slagveld na de
veldslag (v. 560 - 581). Dat wil zeggen: na de sensuele passage door de wolk
presenteert D’Annunzio in dit tafereel niet minder dan de martiale, exclusief op Icarus
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toegespitste variant van de idyllische verzen met de verbaasde visser, herder en boer
bij Ovidius, die menen dat ze boven hun hoofd goden zien overkomen (cf. Met. VIII
217 - 220). En met dit alles bevestigt en versterkt D’Annunzio het beeld van een
tegelijk sensitieve en sensuele, en onverschrokken en roemzuchtige Icarus, zoals dat
ook uit zijn woorden over de gebeurtenissen vóór de vliegtocht was opgerezen.

Vervolgens vliegt Icarus ook bij D’Annunzio over Paros en over Delos (v. 582 -
585; cf. Met. VIII 220- 222), en daarna ziet hij alleen nog maar de Zon (v. 586). Alleen
daar wil hij nog maar heen. En niet wordt hij als de jonge Ovidiaanse Icarus
meegesleept door een algemeen verlangen naar omhoog (cf. Met. VIII 224 s.), maar
de zonnegod in eigen persoon wil hij aanschouwen op zijn zonnewagen, de teugels
grijpen, doordringen in de hoogte en hitte van de god en hem de achtergehouden
vleugels aanbieden van de verslagen adelaar, en hij voelt daartoe niet alleen de
vervoerende aandrang maar ook de mateloze kracht in zich (v. 587 - 605). Dan ziet
hij, vertelt Icarus bij D’Annunzio, een lichte schaduw onder zich in het diepe licht, en
nog een. en nog een. Het zijn veren die van de vleugels neerdwarrelen doordat de was
het in de hitte begeeft. Zich ten volle bewust van de situatie, maar zonder vrees,
zonder een kreet, zonder enig berouw weet Icarus dan zich ondanks alles met
onstuimig vuur toch nog te verheffen in de richting van de Zon (v. 606 - 621). En in
een alles overheersende climax van wagengedruis, hoefgetrappel, geschitter, vuur,
gehinnik, etcetera dringt hij v. 621 - 641 door tot voor het onbeschrijflijke aanschijn
van de hoge god en biedt hij hem zijn vleugels aan die tegelijk adelaars- en
mensenvleugels zijn, deze tot nog toe onbekende mensenvleugels die wisten op te stijgen
tot bij U! (v. 640 s.). Wat die tot nog toe onbekende vleugels betreft: ook Ovidius spreekt
van ignotus alas, maar dan in samenhang met Daedalus, als die bij zijn zoon vóór de
vlucht die nog zo onbekende vleugels aan de schouders bevestigt (v. 209). En bij de
beschrijving van het maken van de vleugels in het begin van zijn verhaal, v 188,
vertelt Ovidius van Daedalus hoe die zich met al zijn aandacht wijdt aan technieken
die tot dan toe nog onbekend (ignotas artes) waren. Bij D’Annunzio evenwel lijkt het
door de hele context juist Icarus die, op het einde van het verhaal nu, v. 640 s., niet
alleen met de roem van de ongehoorde opvaart maar ook met die van de uitvinding
van de vleugels gaat strijken, die tot nog toe onbekend (ignote) waren! Toegegeven: het
was op Icarus’ uitnodiging dat Daedalus zich bij D’Annunzio tot het fabriceren ervan
had gezet... (v. 274 ss.). ‘In het gedaver van de wielen’, zegt Icarus vervolgens trots, ‘ging
mijn stem verloren die de god niet om genade vroeg, maar eeuwige lof. En wentelend door
het eeuwige licht stortte ik neer in mijn diepe Zee’ (v. 642 - 646). Mijn Zee’, dat is de
Icarische Zee waarvan Ovidius Met. VIII 230 vermeldt dat ze - na de val - haar naam
aan Icarus ontleent, maar waarin bij Ovidius de knaap neerstort na vruchteloos,
hulpeloos gezwaai met zijn armen die van vleugels zijn beroofd, en vergeefs roepend
om zijn vader (v. 227 ss.), uitingen van paniek die de heroïsche D’Annunziaanse
Icarus verre zijn.

De afsluiting (Ov. Met. VIII 231 - 235; D’Ann. Alc., Dit. IV 647 - 650)

Zoals het tragische verhaal van de vliegtocht bij Ovidius begint met Daedalus, zo
eindigt het ook met hem. De ongelukkige vader roept, zoals boven al ter sprake is
gekomen, vergeefs om zijn verdwenen, verongelukte zoon, ziet dan de veren van zijn
zoons vleugels op het water (bij D’Annunzio ziet Icarus die zelf neerdwarrelen, v. 606
ss.!), vervloekt zijn eigen kunst, zijn artes (v. 234) die hem in het begin van het verhaal
juist redding moesten brengen (v. 188), en bergt Icarus’ lichaam in een graf (v. 231-
235). Het vliegavontuur eindigt in mineur, met twee slachtoffers: de verongelukte
onbezonnen Icarus en de tragische, te laat zijn kunst vervloekende, diepbedroefde
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Daedalus, om wie een gevoel van deernis bij de lezer achterblijft, ook al door de
tragische vooruitwijzingen naar het ongelukkige slot door het verhaal heen (v. 196,
212, 215: damnosas artes, de fatale vliegkunst!).

In het verhaal van D’Annunzio is lang voor het einde Daedalus door niemand
minder dan zijn zoon Icarus als een quantité négligeable terzijde geschoven, en Icarus
zelf, zo geeft de tekst ons te verstaan, laat roemvol het leven bij een heroïsche
onderneming die tot in de hemel reikt en voert tot de directe confrontatie met een god.
Anders dan van sua pericla zonder meer voor Icarus, dat wat hem gevaar brengen zou,
in Met. VIII 196, is er in Dit. IV al vóór het opstijgen sprake van een periglio glorioso,
een roemrijk gevaar (v. 472). En als bij Ovidius het verhaal uit is, is Tcarus dood en
begraven, maar bij D’Annunzio blijft hij als schim voluit aanwezig en voert hij, na zijn
val, het hele verhaal lang van zijn wapenfeiten, exclusief het woord. En zoals dan bij
Ovidius op het einde van het vliegverslag Daedalus zijn omgekomen zoon roept (v.
231 ss.), zo roept bij D’Annunzio de dichter, in eigen persoon, ter afsluiting van zijn
dithyrambe Icarus aan. Dit evenwel niet zoals de vader in ongelukkige hulpeloosheid,
maar in bewonderende aansluiting bij de laatste woorden die Icarus zelf in zijn
verhaal heeft gesproken. Icarus, Icarus, moge ook ik in de diepe Zee neerstorten, moge
ook ik mijn mannenmoed erin doen verzinken, maar moge voor eeuwig, ja, voor eeuwig
mijn naam verbonden blijven aan de diepe Zee! (v 647 - 650). Er wordt niet getreurd
om Icarus: hij wordt ten voorbeeld genomen, en mét deze verheffing van Icarus, na de
voorafgegane wegdrukking van Daedalus, wordt als het ware door D’Annunzio
Ovidius verbeterd. De catastrofe bij Ovidius is bij D’Annunzio geworden tot een hoge
triomf, en de onvoorzichtige jonge Icarus met wie het slecht afloopt, is getransfor-
meerd tot een zelfbewuste, mannelijke held die zich trots van zijn vader heeft
losgemaakt, wiens leven met een triomfantelijk wapenfeit eindigt, en die in zijn al
even triomfantelijke val door D’Annunzio voor zichzelf expliciet als model, als
heroïsch ideaal wordt gekozen.

In de pagina’s van de bundel Alcyone die aan de Ditirambo IV voorafgaan,
preludeert D’Annunzio al enige malen op de inhoud van dit gedicht. Het sonnet L’ala
sul mare (De vleugel op zee), het voorlaatste gedicht vóór de dithyrambe, heeft een titel
die verwijst naar de val van Icarus. In het gedicht vraagt de dichter zich af wie, maar
dan met méér succes, zal proberen de dwaze vlucht over te doen van Icarus, van wie
het hoge lot, de moed om de middenbaan te negeren en de eenzame val ten voorbeeld
worden gesteld. Van het laatste gedicht vóór Ditirambo IV, Altius egit iter waarvan
boven in de inleiding al sprake is geweest, is de titel een letterlijk citaat uit Ovidius’
verhaal van Daedalus en Icarus, Met. VIII 225 (= A.A. II 84): hij nam zijn baan hoger /
te hoog. D’Annunzio heeft de schim van Icarus ontmoet. Icarus wordt gekenschetst als
onstuimig, onverschrokken en zichzelf genoeg, en de dichter noemt hem zijn antieke
broeder. Hij wil, zegt hij, in het onbekende opnieuw wagen wat Icarus gewaagd heeft,
vol begeerte als hij zich bekent naar hoogten en afgronden. Zowel hier als in de
dithyrambe wordt Icarus als ideaalbeeld geaccapareerd voor een zelfgenoegzaam
wagen om het wagen, streven naar moed om de moed, naar de grootse geste om de
geste, naar roem om de roem.

En hier worden we dan op het spoor gezet van D’Annunzio zoals die zich in de
amorele vitalistische realiteit van zijn eigen leven heeft willen onderscheiden, die
sensueel en sensitief en onverschrokken en roemzuchtig als Icarus zijn leven vorm
heeft willen geven niet alleen als een decadent-spectaculair, maar ook als een
heroïsch kunstwerk, als het product van een Uebermensch die staat boven geldende
normen. Het valt niet moeilijk, een aansluiting te vinden tussen D’Annunzio’s beeld
van Icarus en zijn eigen hang naar gevaar en bravoure, zijn concrete passie voor
vliegen en vliegtuigen, zijn vrijwillige dienstneming - op 52-jarige leeftijd - in het
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Italiaanse leger voor de strijd tegen de Oostenrijkers, zijn opzienbarende wapenfeiten
ter zee en in de lucht, zijn wereldwijd bewonderde vlucht, in 1918, boven het
vijandige Wenen, alleen maar om daar pamfletten af te werpen, en de eigenmachtige
bezetting onder zijn leiding, in 1919, van Fiume, waar hij zich tegen alle politieke
druk in 15 maanden als Comandante staande hield. En evenmin strijdig met
D’Annunzio’s omvorming van Icarus, en zijn keuze van die aldus getransformeerde
klassieke held tot model, is het beeld van de volksmenner D’Annunzio met zijn
pathetische en theatraal geëtaleerde ideologie van moed, strijd en geweld, zijn
geëxalteerde verheerlijking van patriottisme en nationalistische machtsuitbreiding,
zijn agitatie voor oorlog, en het feit dat hij met dit alles uiteindelijk is geworden tot de
- uiterst invloedrijke - trend-setter en wegbereider voor het Italiaanse fascisme en de
machtsperiode van Mussolini.*

Noten

* Na overigens aanvankelijk nog te zijn opgetreden als MussolinFs medestrijder of rivaal, eindigt
D’Annunzio tenslotte zijn leven politiek nagenoeg op non-actief, als mascotte, protégé en zo goed als de
luxegevangene van de duce.

Een uitvoerige commentaar bij Ov. Met. VIII 183 - 235 vindt men in P Ovidius Naso. Metamorphosen.
Kommentar  von Franz Bömer. Buch VIII - IX, Heidelberg 1977. Hierin vindt men onder andere ook verdere
literatuur. Voor D’Ann. Alc., Dit. IV is in het bovenstaande gebruik gemaakt van Gabriele D’Annunzio.
Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi. Con interpretazione e commento di Enzo Palmieri. Libro terzo.
Alcyone, Bologna 19642 (19441). Een recenter editie is Gabriele D’Annunzio. Alcyone a cura di Federico
Roncoroni, Milano 19882 (19821). De literatuur over D’Annunzio en zijn leven is onafzienbaar aan het
worden. Voor een eerste oriëntatie zij verwezen naar literaire en biografische lexica. Na Alcyone heeft
D’Annunzio in 1910 het Daedalus en Icarus-motief nog nadrukkelijk gepresenteerd in zijn roman Forse
che s̀i forse che no (Misschien wel, misschien ook niet).
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V. 491 - 513. En ik wekte mijn vader uit de slaap. Ik zei: ‘Vader, het is zover’. En verder
zei ik niets. Zwijgend stond ik daar terwijl hij de vleugels bevestigde aan mijn
schouders, terwijl hij met onvaste stem zijn vermaningen herhaalde. ‘Het is zaak de
middenbaan te nemen bij het vliegen; want als je laag vliegt, maakt het water de veren
zwaar, en vliegje hoog, dan zet het vuur ze in brand. Houd steeds het juiste midden.
Neem mij als leidsman, volg in mijn kielzog. Alsjeblieft, mijn zoon, wees niet te
vermetel. Ik wijs je de weg. Volg jij mij trouw.’ En zijn bedreven handen beefden. In
stilte minachtte ik de bewonderenswaardige ambachtsman. ‘Op het eerste moment
van de vlucht bind ik de strijd met U aan, om U de baas te zijn. Vanaf de eerste
vleugelslag ben ik Uw rivaal, span ik mijn kracht om van U te winnen. En mijn weg
zal overal zijn, diep in de diepte, hoog in de hoogte, in het water, in het vuur, in de
maalstroom, in de wolken, hij zal overal zijn en niet in de middenbaan, niet in Uw
kielzog, ook al betekent dat mijn ondergang’, antwoordde hem mijn hart in stilte.

V. 560 - 578. Mijn vlucht verloor aan hoogte. Ik zag elf schepen met blauwe
voorsteven en van een dek voorzien, die de zee geselden met het blad van de
roeiriemen, eensgezind in lange gelijkmatige cadans, op weg naar een verre
onderneming. Op de brug schitterden kleine halvemaanvormige schilden en grote
ronde schilden van brons, en lange lansen. Het geschreeuw van de zeelieden drong tot
mij door. Snel vloog ik voort, en ik vloog hen voorbij. Wat ging er nu om in de geest
van de ruwe zeelieden terwijl ze dit wonder aanschouwden? Hoe spraken zij over
mij? Misschien zeiden zij: ‘Op een veld waar een bloedbad is aangericht, heeft de
manhaftige Nike zich op de bloedige bodem gegeven aan de held die haar bij haar
haren greep, in de schaduw van een hoge stapel, opgeworpen van de gekantelde en
gebroken wagens, of aan de voet van een hoog zegeteken van luisterrijke wapens; en
zij werd zwanger. En hij die daarboven met zo vervaarlijke vleugels door de lucht
roeit, is ongetwijfeld haar nog jonge zoon’.

V. 602 - 646. Mij leek mijn kracht onuitputtelijk, want het was mijn geest die de dode
veren heen en weer bewoog, mijn onsterfelijke geest, en het waren niet mijn korte
armen. En kijk, onder mij zag ik iets als een zwakke schaduw in het diepe licht waarin
geen spoor te zien was van de ondoorzichtige zee en van de donkere aarde; en nog een
schaduw zag ik, en nog weer een andere. En ik zei: ‘kanis, het is zover’. Maar de
moed begaf mij niet. Ik schreeuwde niet tegen mijn lot zoals de adelaar, voorbestemd
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voor mijn pijl, dat had gedaan toen hij gedoemd was te sterven, en evenmin betreurde
ik het de vermaningen van mijn vader niet te hebben opgevolgd. Zonder schrik
speurde ik naar omlaag; en de zwakke schaduwen waren de veren van de vleugels die
neerdwarrelden uit de zacht geworden was. Met volle levensdrift verhief ik mij in de
richting van de Titaan: ik hoorde de wielen van zijn wagen daveren boven mijn
opgeheven hoofd, ik hoorde het vierdubbele getrappel, en ik ontwaarde het
bliksemen van de wagenas van goud, het vuur van het gehijg der paarden, Pyroïs met
de manen in de wind, en Aethon met de rode neusgaten. En de zonnepaarden
hinnikten. De buik van Phiegon schitterde als chrysoliet, en het schuimende speeksel
van Eoüs was als de uitgespreide sluier van Iris. En ik zag de gesloten vuist die de
teugels hield, en de zweep hoorde ik gieren boven het vuur. Ik strekte de armen uit. ‘O,
Titaan!’ En het onzegbare gelaat onder de rijke ambrozijnen haardos boog zich
voorover naar mij beneden, en zijn stralen omgaven het met duizend kransen. ‘Helius,
zoon van Hyperion, deze mensenvleugels biedt Icarus u aan, Icarus biedt u deze tot
nog toe onbekende mensenvleugels die wisten op te stijgen tot bij U!’ In het gedaver
van de wielen ging mijn stem verloren die de god niet om genade vroeg, maar
eeuwige roem. En wentelend door het eeuwige licht stortte ik neer in mijn diepe
Zee.
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De ziende blinde, vroom in ’t wichlen en vertolken,
Zoo wyt befaemt by alle Aoniaensche volken,
Had grooten toeloop van het lant, en zonderling

445 Dewyl hy raet gaf, en in ’t raeden zeker ging.
De blaeuwe Lirioop nam d’erste in haere quelling
De proef van ’t zekergaen in ’s blinden vaders spelling.
Cefizus hadze met een’ dwarrelwint vol schroom
Gegreepen, en verkracht in zynen koelen stroom,

450 En d’overschoone maeght quam eenen zoon te baeren.
Zy noemde hem Narcis, bemint voor zynejaeren,
En vraeght den blindeman naer d’uitkomst van ’t geval,
Of haere vrucht in top vanjaeren steigren zal,
Maer kryght tot antwoort: zoo sy zich niet koom’ te kennen.

455 De faem voert d’antwoort wyt rondom op haere pennen
Voor een’ waerzeggers droom: doch zoo men d’oogen slaet

Op ’t ende, dat heeft elk door d’uitkomste, en de daet,
En wys van sterven, en zyn dolheit, niet geregelt,
Des blindens spelling klaer bevestigt en bezegelt:

460 Dewyl dees knaep geen acht paerjaeren haelen kon,
Of tusschen vryerschap en kintsheit scheen een zon,
Daer alle vryers en de vrysters om verwilderen:
Maer hoovaerdy wist in dit teder brein te schilderen
Een eigeliefde, die om maeght noch vryer geeft.

465 De praetmaeght Echo, die in ’t wedergalmen leeft,
Het leste woort voert, noit het eerste leerde spreeken,
Hoort onder ’t jaegen hem den krommen horen steeken.
Toen hadze nog een lyf, en sloegh slechts galmgeluit,
En snaterde evenwel als nu, en galmt en sluit

470 Het leste woort, belust het jongste na te baeuwen.
De groote Juno quam haer uit de lucht begraeuwen,
Dewyize menighewerf de maeghden, by haêr man
Boeleerende op den bergh, op ’t werk betrappen kan,
Dat zy verhinderde, wanneerze quam genaeken,

475  Met praetery, tot dat de boelen zich verstaeken.

142

Vertaling: J. van den Vondel1

Metamorfosen III
339 - 570

Narcissus en
Echo



De groote Juno, die dit merkte, sprak: wat geit,
Dees tong, die reis op reis my heeft ter leur gestelt,
Zal, zweere ik haer, voortaen het snaterbekken schorten,
En haere woorden kort afbreeken, en verkorten.

480 Zy sterkte met de daet dit strenge dreigement.
De maeght verdubbeleert de woorden in het endt,
En kaetst terstont te rugge al watze hoort verhaelen.

Toen zy Narcis eens zagh in ’t velt ter zyde dwaelen,
En blaekte in zyne min, staptze op het spoor heel stil

485 Hem na, en hoeze meer en meer genaeken wil,
Te meer ontvonkt haer bloet: gelyk ontvonkbaer tender
En zwavel vlieght in brant, indien een fakkel onder
Of boven deze stof omtrent koome en genaek’.
Hoe dikwyl wenschtze wel, op datze in ’t harte raek’,

490 Met minnevleierye, en smeekende gebeden
Hem aen te haelen: maer het wort geensins geleden
Door ’t missen van de spraek, en Juno slaet dit af:
Doch ’t geenze noch vermagh, al valt haer Juno straf,
Gebruiktze alleen, dat is te passen op zyn spreeken,

495  En daetlyk, als hy spreekt, in antwoort niet ‘t ontbreeken.
De knaep eens by geval, verzelt van mensch noch dier,

En eenzaem, zonder troep, sprak luide: wie is hier?
z’Is hier, antwoorde zy de knaep verstomde al staende,
En d’ oogen overal, en hier en ginder slaende,

500 Riep: ay koom herrewaert. koom herrewaert, riep zy
Hy zagh noch eens rondom, en niemant. toen riep hy:
Wat vlughtge dus voor my? zy riep hier weder tegen:
Wat vlughtge dus voor my? noch eischt hy, dus verlegen,
Haer antwoort, door ’t gesprek bedrogen zonder reen,

505 En sprak: koom herrewaert. ay slaepenwe by een.
Ay slaepenwe by een, sprak Echo, hier ter stede,
En zy begunstighde niet lievers dan dees rede:
En tredende uit het bosch, slaet d’ armen om dien hals,
Waerna haer hart verlangt, hy vlught met veel geschals,

510 En hinderde onder ’t vliên dat zy haer min zou blussen,
En sprak: waer sterven my niet liever dan het kussen?
Zy zeght: niet liever dan het kussen: en om dit
Te weigren, en den knaep te brengen van zyn wit,
Versteektze zich in ’t wout, en om geen min t’ ontvonken,

515 Bedektze schaemroot zich met takken, zoekt spelonken,
En eenzaemheit: nochtans blyft haer de liefde by,
Die groeit om zulk een’ smaet van ’t weigeren ’t geen zy
Uit liefde aen hem verzocht, het lyf, van loof belemmert,
Verteert van minne, die ’t onrustigh hart bekommert.

520 Het vel verkrimpt, verschrookt vol rimpels door dees zucht,
En ’t sap des lichaems drooght schoon uit, en smilt aen lucht.
Zy houdt alleen gedaente en stem, en, dat elk deerde,
Men zeght hoe haer gebeente allengs in steen verkeerde.
Zy schuilt voortaen in ’t bosch, op bergen, noit gezien.

525 Elk hoortze. alleen de galm, behouden onder ’t vliên,
Is al het leven, dat in d’aeren schynt te speelen.
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Aldus beschimpte hy de godtheên, die hier queelen,
De bosch- en vlietgodin, weshalve een, fel gesteurt,
Haer handen om dien hoon aldus ten hemel beurt,

530 En zeght: zoo moet die trotse om eige min verteeren.
Zoo moet hy endelyk ’t geliefde pant ontbeeren.
De wraekgodin versterkt dien zwaeren vloek met reen.

Een klaere springaêr vloeit zoo klaer als zilversteen,
Zoo klaer gelyk kristal, waeruit noit herders dronken,

535 Noch vee, noch berghgeit, daer noit slym in lagh gezonken.
Dees boschbron, noit van vee, noch vogel, nochte boom,
Noch vallend loofgeroert, was rondom met een’ zoom
Van groeiend gras gezoomt, daer ’t water tegens spoelde.
Het dichte boschloof met zyn schaduwe verkoelde,

540 En hoede deze wyk voor ’t licht, te stek van kracht
Hier viel dejaghtknaep neer, vermoeit van hitte enjaght,
Om zich van koelte en bron te dienen, ondertusschen
Genegen zynen dorst met versche bron te blusschen,
Verneemt hy drinkende al een’ andren dorst en trek:

545 En door zyn’ eigen schyn in ’t water, zonder vlek,
Bekoort, bemint terstont een ongelichaemt wezen,
En ziet den schijn aen voor een lichaem, waert geprezen,
Verwondert, mits de schijn het leven niet bezwykt,
En hy, verstomt en stil, een marmerbeelt gelykt.

550 Hy ziet, in ’t gras gestrekt, zyne oogen aen, als starren,
Twee witte handen, die Godt Bacchus tarten darren,
En blonde lokken, als een tweede Apollo gloeit,
De kin en kaeken, met geen stoppelhaer begroeit,
Een’ hals gelijk ivoor, een voeghlykheit in wezen,

555 En aenschyn, en gelaet. de verwe is uitgelezen,
Sneeuwit en blozend root, gedommelt ondereen.
Hy staet vewondert in het spieglen om al ’t geen
Zich weder over hem verwondert; dus bevangen
Met minne, kent hy niet het wit van zyn verlangen.

560 De knaep wort aengezocht, terwyl hy met de hant
Een’ andren wenkt, hy brant, die zyne weerga brant.
Hoe dikwyl wenschte hy ’t bedrieghelyke water
Vergeefs te kussen, op het ruisschende geklater!
Hoe dikwyl doopt de knaep zyne armen in de bron,

565 Op hoop of hy den hals van ’t schynbeelt grypen kon,
Niet eens bevroênde hoe hy zelf hierin quam schynen!
Noch weet niet wat hy ziet, en raekt door ’t zien aen ’t quynen
En blaeken, om het geen voor zyn gezicht komt staen.
Het geen syn oogh bedrieght, dat noopt den spieglaer aen.

570 O lichtgeloovende, wat grypt gy toch verloren
Naer ’t schynbeelt, dat u schuwt, en nergens na wil hooren!
’t Is nergens ’t geenge zoekt, ontwyk het geenge vryt.
Indienge u omkeert raekt gy flux ‘t beminde quyt.
Het geenge ziet is slechts de weêrschyn van uwe oogen.

575 De schyn is ydelheit, is niet. hy schynt bewogen,
En komt met u, en blyft met u, en zal met u
Vertrekken, kuntge noch vertrekken, tydigh schuw.
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Noch disch, noch beddelust kan hem van hier verleiden.
Hy valt in ’t lange gras, en staerooght in de weiden

580 Op d’ydele gedaente, en kan zich niet verzaên,
En d’oogen helpen hem bederven en vergaen.
Hy strekt zyne armen naer de bosschen heene en weder,
En zeght: gy bosschen, och, wien viel de min oit wreeder?
Want u is wel bekent wat minnaers, hier gegrieft,

585 Gy met uw schaduwen en schuilhoek hebt gerieft:
Naerdienge menige eeu dus vrolyk bloeide en groeide.
Ay meltme wienge oit zaeght, die zich zoo zeer vermoeide,
En van de minne quynde. ik zie ’t geen my gevalt:
Doch ’t geen ik zie, en my behaeght om zyn gestalt,

590 Dat vinde ik niet: zoo wyt geraekt myn min te dwaelen:
En om myn hart te meer te pynigen met quaelen,
Zoo schelt geen wilde zee, noch bergh, noch baen, noch oort,
Noch bolwerk, nochte muur, noch toegeslote poort
Ons beide, maer alleen een dunne vloet en smalte.

595 Hy zelf begeert dat ik hem grype, en zyn gestalte;
Want telkens ikhetdunneen smalle water zoen,
Buight dees zyn roeden mont naer mynen mont in ’t groen.
Men zou gelooven dat het raekte: en ’t geen onslieden
Van een gescheiden hout heeft luttel te bedieden.

600 Ayjongske, wie gy zyt, koom uit. genaekme vry.
Waerom, o eenige, waerom bedrieghtge my?
Waer looptge, als ik u zoek? gewis voor myne lippen,
Gedaente en oude, hoeftge uit schrik niet heen te glippen.
Ik wert van veltgodin en vlietgodin gewilt.

605  Uw minzaem aenschyn, en uw vrientschap, heusch en milt,
Ontvonkt in my een hoop datge u eens zult ontfarmen.
Reike ik u d’armen toe, gy reiktme beide uwe armen
Van onder weder toe. lach ik u toe, gy lacht
My weder aen. ik zagh uw traenen, hoorde uw klaght,

610 Zoo menighwerf gy my zaeght schreien, droef te moede.
Gy kniktme minzaem toe: en zoo ik recht bevroede
Aen ’t reppen van uw lip en overschoonen mont,
Gy spreekt, en uwe spraek en stem verdwynt terstont,
En klinkt niet in mijn oore. ik ben in u. myne oogen

615  Aenschouwen ’t, en ik ken myn aenzicht onbedrogen.
Ik brande uit eige liefde, en sticht en voel den brant.
Wat gaet ons aen? hem eerst te vraegen waer een schant;
Of toeven dat hy ’t vraege: en och wat zal ik vraegen?
Het is by my, waerna myn zinnen met behaegen

620 Verlangen, ik blyf arm door myn bezit alleen.
Och moght ik buien my, en uit myn lichaem heen
Verhuizen! dat’s wat nieus gewenscht van een’ gegriefde.
Ik wensche ontlast te zyn van minne en eige liefde.
Alree bezwykt myn kracht van rou. ’k verwacht het endt.

625 Ik sterve in ’t opgaen van myn levens lieve lent.
De doot, die ‘s levens draet ontydigh voor dejaeren
Komt knippen, zalme niet met zynen pyl vervaeren.
Ik wensch hem, die my mint, een langer levens tyt
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Nu zullenwe alle bey, van wederzy gevryt,
630 In eene ziel vergaen. zoo sprak hy, los van zinnen,

En zocht het schynbeelt weer, en stoorde ’t water, binnen
Den zoom der bronne, met veel traenen, die door pyn
Afrollen van de wang, waerom de knaep den schyn,
In dees beroerde bron verdreven, niet kon kyken:

635  En toen de schyn verdween: waer gaetge heenestryken?
Waer gaetge? riep hy. blyf: verlaet o wreedaert, niet
Den vryer, die u mint. vergunme in dit verdriet
’t Aenschouwen ’t geenme steng verboón wort aen te raeken,
En koester noch een poos myn dolheit onder ’t blaeken.

640 Hij rukt dus klaegende den boezem op, en slaet
Met zyne blanke hant, in dien verliefden staet,
Voor zyne bloote borst, die root ziet van de slagen,
En eveneens gelyk wy dikwyl appels zagen
Half wit, en naliet root: of als de muskadel,

645 Noch onryp aen de rank, verkryght een prupre schel.
Hy, in de stille bron dit ziende, wort by vlaegen
Te krank, en kan de smart van minne niet verdraegen.
Gelyk een wasse terts by luttel viers verdwynt,
En morgenryp, waerop de zon der lente schynt,

650 Allengs vergaet, en smilt, zoo ziet men hem verkeeren,
En deze minnekoorts zyn vleesch allengs verteeren.
Nu bloost de roede roos niet langer op de wang.
Die levendige vaegh en kracht vergaen eer lang,
En wat zyn oogh behaeght, ook ’t lyf, dat hy bezinde,

655  Zoo lief by Echo, die het eerst te vierigh minde:
Waerover zy, vergramt, en denkende aen haer leet,
Zich evenwel bedroeft, zoo dikwyl ’t jongske kreet
En och zey, zuchteze och, en kermt het na heel drukkigh.
Zoo menighmael hy op zyne armen ongelukkigh

660 Eens klapte, klapte zy met droeven galm weerom.
Dit was zyn leste klaght, toen hy in ‘t water stom
En droef zich spiegelde; och te vruchteloos beminde!
Dit wort beantwoort van den galm, die hem bezinde,
Met d’eige woorden, hy riep jammerlyk: vaer wel.

665  Zy riep hierop: vaer wel. toen ley de jaghtgezel
’t Vermoeide hooft op een grasgroene zode neder.
De doot look d’oogen van dien schoenen, krank en teder,
Waerover hy zich zelf verwondert, dees, vol schrix,
Gedaelt ter helle, ziet zyn bleeke schim in Stix.

670 De Boomgodinnen, al gezusters van een moeder,
De haerlok kortende, berechten haeren broeder.
De Boomgodin bel uit hem met bedrukt misbaer,
Daer Echo droef op galmt, nu stelt de droeve schaer
De baer en ’t vier toe, dat het lichaem zal verslinden:

675 Doch ’t lichaem, hoe men zoekt, is nergens niet te vinden,
Dan slechts een geele bloem, met witte blaên geboort.

J. van den Vondel, Herscheppinge, ed. W. B., deel VII, Amsterdam 1934.
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..‘That true self-love and social, are the same;
That virtue only makes our bliss below;

And all our knowledge is, ourselves to know.’
Alexander Pope, An Essay on Man, 4, 396ff.

Het mag enige voldoening schenken in deze tijden die de klassieke letteren nu
eenmaal niet bepaald gunstig gezind zijn, dat in de nieuwste amerikaanse culturele’
canon die de aanzet moet geven tot een herzien onderwijsstelsel, nog een aanzienlijk
aandeel in het begrippenapparaat geleverd wordt door de klassieke oudheid. De
gezaghebbende schrijver van de bestseller Cultural Literacy1 heeft zich tot vreugde
van de schrijver dezes niet genoodzaakt gezien om in de herziene versie die onlangs
verschenen is, naast enkele andere begrippen ook Narcissus uit de ideale culturele
canon te verwijderen. Dit zou overigens ook moeilijk denkbaar geweest zijn, als men
in aanmerking neemt dat het nog niet zo lang geleden is dat Christopher Lasch de
amerikaanse cultuur onder handen genomen heeft met zijn Culture ofNarcissism2. Hij
schilderde hierin een wel zeer somber beeld van het eigentijdse amerikaanse
onderwijs en voorzag een nog zwartere toekomst vanwege de afschaffing van
intellectuele vaardigheden als elitaire ballast waardoor er meer plaats zou moeten
komen voor fysieke en emotionele vaardigheden. Blijkens het verschijnen van
Cultural Literacy is het gevaar van de overdreven concentratie op het Ik in ieder geval
onderkend en heeft Lasch de figuur van Narcissus niet tevergeefs als waarschuwend
teken benut.

Hij bevindt zich hiermee in een lange rij van illustere personen die via hetteeld van
Narcissus aan hun publiek een boodschap willen overbrengen, die echter niet altijd
negatief van strekking hoeft te zijn. Het negatieve in de waarschuwing van Lasch was
overigens niet, zoals veelal gedacht werd, een al te grote aandacht voor het eigen Ik,
waardoor een enorme zelfoverschatting zou optreden. Het probleem dat Lasch
signaleerde was de overmatige concentratie op iets dat er nauwelijks was, of hooguit
in geringe mate: een ‘minimal self3’ Als universitair docent bemerkte hij een snelle en
gestage teruggang in ‘cultural knowledge’ van de studenten: ‘With the collapse of
religion, biblical references, which formerly penetrated deep into everyday aware-
ness, have become incomprehensible, and the same thing is now happening to the
literature and mythology of antiquity - indeed, to the entire literary tradition of the
West, which has always drawn so heavily on biblical and classical sources... The
effective loss of cultural traditions on such a scale makes talk of a new Dark Age far
from frivolous4’.
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Al meer dan vierhonderd jaar eerder was de figuur van Narcissus eveneens als
opgeheven waarschuwende vinger gebruikt tegen nieuwlichters in wetenschap en
onderwijs. Ook in dit geval was de boodschap van Andrea Alciati in zijn Emblematon
Liber5 een negatieve; als Emblema 69 verschijnt onder het motto ‘ΦιλαυτÝα’ een
bekend tafereel, dat nauwelijks kommentaar behoefde: Een jongeman die zich
vooroverbuigend aan de rand van een stroom in het water spiegelt, terwijl aan zijn
voeten een narcis ontluikt en een vrouwfiguur op de achtergrond een hand in de
hoogte houdt. Dit alles in een idyllisch landschap, de locus amoenus zoals Ovidius
deze schildert in het verhaal van Narcissus6.

‘Daar je al te zeer, Narcissus, met je eigen schoonheid ingenomen was,
Ben je veranderd in een bloem, een overbekend bedwelmend gewas.
Zelfingenomenheid is rotting en teloorgang van geest,
Is steeds oorzaak van neergang van wijze mannen, en is het geweest.
Met overboordzetting van de oude methode zoeken zij nieuwe leren,
waarbij zij slechts hun eigen drogbeelden produceren.’

Het epigram mag op zijn minst opmer-
kelijk genoemd worden, omdat Narcis-
sus hier niet gebruikt wordt in de ge-
bruikelijke functie van naïeve, op zich-
zelf verliefde jongeling, maar als sym-
bool van de geleerde die zijn eigen
bedenksels als waarheid beschouwt. De
narcis heeft bij Alciati ook een functie
gekregen als bedwelmende plant, een
functie die Alciati  waarschijnlijk
gevonden heeft bij Plinius Maior in
diens Naturalis Historia7, waar de narcis
bedwelmende eigenschappen toegewe-
zen worden en waar de link met het
griekse ‘νÀρκη’ (vgl. ons ‘narcose’)
gelegd wordt: ‘Narcissi duo genera in
usum medici recipiunt, purpureo flore et
alterum herbaceum;... nervis inimicum,
caput gravantem et a narce narcissum
dictum, non a fabuloso puero.’ ‘Artsen
gebruiken twee soorten narcissen: de
een met purperen bloem en de andere
glasachtig; ... hij is slechts voor de
pezen, veroorzaakt een zwaar hoofd en
heet narcis naar νÀρκη, niet naar de
beroemde jongen.’ (Hier wordt dus de
normale gang van zaken omgekeerd en
is het niet Narcissus die zijn naam aan
de bloem geeft, maar de jongen heeft
een naam die afgeleid is van de
plant8).
De vrouwelijke figuur op de achtergrond wordt veelal9 geïdentificeerd als de nymf
Echo, die in de versie van Ovidius als het ware de akoustische parallel is van de
visuele reflectie waaraan Narcissus ten offer valt. Het is echter beslist niet uit te
sluiten dat de figuur de godin Nemesis10 voorstelt, die bij Ovidius onmiddellijk voor
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de beschrijving van de locus amoenus door een afgewezen minnaar aangeroepen
wordt, of dat het juist deze aanroepende is, die afgebeeld staat. Hoe dit ook zij, de
figuur van Narcissus wordt uitsluitend ten tonele gevoerd, zowel bij Lasch als bij
Alciati. als symbool van de zichzelf drogbeelden voorhoudende naïeve mens, en
hieraan gekoppeld de onvermijdelijke straf.

Het is opvallend hoe Narcissus zich ondanks de versie van Ovidius tot een dergelijk
beeld heeft kunnen ontwikkelen, omdat in die versie juist sprake is van een ‘zichzelf
leren kennen’. Alleen in de eerste fase is Narcissus de naïeve jongeling die meent dat
zijn spiegelbeeld een ander voorstelt. Na de verzen 463 e.v. is het ook Narcissus
volstrekt duidelijk hoe de situatie is en desondanks volhardt hij in de noodlottige
toestand. Het beeld van de naïeve Narcissus zou derhalve bij Ovidius nauwelijks een
aanknopingspunt kunnen vinden als men van het tweede deel van het verhaal met
daarin de ontknoping, uitgaat. In de beeldende kunst van de oudheid is een
ontwikkeling van ‘naïeve’ tot ‘zelfbewuste’ Narcissus waarneembaar. Worden de
vroege afbeeldingen van Narcissus gekenmerkt door een houding waaruit de
verbazing van de jongeling boekdelen spreekt, in latere werken treedt ons een
zelfbewuste persoon tegemoet, die een keuze gemaakt heeft voor een bepaald
schoonheidsideaal11. Het is niet met zekerheid vast te stellen in hoeverre Ovidius een
rol gespeeld heeft bij deze ontwikkeling. De varianten van het Narcissusverhaal die
ons verder nog uit de oudheid overgeleverd zijn12, geven geen uitsluitsel. Bij Konon
pleegt een afgewezen aanbidder van Narcissus zelfmoord, als straf wordt Narcissus
verliefd op zijn spiegelbeeld, en maakt op gewelddadige wijze een eind aan zijn leven.
Bij Pausanias wordt ons eerst de traditionele versie van het spiegelbeeld verteld,
waarna de schrijver ons mededeelt, dat deze versie toch echt al te kinderachtig is, dat
iemand zo naïef kan zijn om zijn spiegelbeeld voor iemand anders aan te zien. Als
rationele verklaring voor de houding van Narcissus brengt hij een variant van de
legende die hij te Thespiae gehoord zou hebben. Hierin blijft Narcissus bij zijn
spiegelbeeld omdat hij daarin troost zou vinden voor het verlies van zijn tweelingzus-
ter op wie hij verliefd geweest was en die zozeer op hem leek dat elke keer als hij bij de
betreffende bron was, hij zich kon vermeien in haar aanblik, hoewel hij natuurlijk wist
dat hij het zelf was. In de versie van Probus tenslotte, wordt Narcissus door een van
zijn minnaars vermoord. De versie, waarin Narcissus de dood vindt door in het water
te springen is ons pas uit de latere oudheid bekend. Onder invloed van het
Neoplatonisme wordt de mythe gebruikt als allegorie voor de vereniging van het
stoffelijke (het water) en het geestelijke (Narcissus), die een verstikkende dood ten
gevolge heeft13.

Tot de 19e eeuw is het juist de naïeve Narcissus geweest die in literatuur en
beeldende kunsten het beeld van de mythe bepaald heeft14 en in deze reeks moet dus
ook het emblema van Alciati gezien worden, dat op deze wijze een ‘topisch’ karakter
heeft gekregen, als argument tegen zelfingenomenheid, hoogmoed en - bij Alciati -
wetenschappelijke nieuwlichterij. Pas met de romantiek wordt Narcissus in een ander
licht gezien, mede in verband met de magische kracht die aan de spiegel wordt
toegeschreven. De negatieve tendens zal echter ook dan niet geheel verdwijnen en het
symbool blijft zo’n algemeen karakter houden dat ook in werken die in een geheel
andere cultuur spelen een Narcissus ten tonele gevoerd kan worden. Een voorbeeld
daarvan levert H. Hesse15:

Über das Flußufer hing ein Baum gebeugt, ein Kokosbaum, an dessen Stamm lehnte sich
Siddhartha mit der Schulter, legte den Arm urn den Stamm und blickte in das grüne
Wasser hinab, dat unter ihm zog und zog, blickte hinab und tand sich ganz und gar von
dem Wunsche erfüllt, sich loszulassen und in diesem Wasser unterzugehen. Eine
schauerliche Leere spie^elte ihm aus dem Wasser entgegen, welcher die furchtbare
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Leere in seiner Seele Antwort gab. Ja, er war am Ende. Nichts mehr gab es für ihn, als
sich auszulöschen, als das mißlungene Gebilde seines Lebens zu zerschlagen, es
wegzuwerfen, hohnlachenden Göttern vor die Füße. Dies war das groBe Erbrechen,
nach dem er sich gesehnt hatte: der Tod, das Zerschlagen der Form, die er haßte!
Mochten ihn die Fische tressen, diesen Hund von Siddhartha, diesen Irrsinnigen, diesen
verdorbenen und verfaulten Leib, diese erschlaffte und mißbrauchte Seele! Mochten die
Fische und Krokodile ihn tressen, mochten die Damonen ihn zerstücken!
Mit verzerrtem Gesichte starrte er ins Wasser, sah sein Gesicht gespiegelt und spie
danach. In tiefer Müdigkeit löste er den Arm vom Baumstamme und drehte sich ein
wenig, urn sich senkrecht hinabfallen zu lassen, urn endlich unterzugehen. Er sank, mit
geschlossenen Augen, dem Tod entgegen.

Ook hier lijkt het slecht af te lopen met Narcissus-Siddhartha, ware het niet dat in dit
geval een deus ex machina optreedt in de vorm van het magische woord ‘Om\
waarmee alle brahmaanse gebeden beginnen en eindigen en dat ^das Vollkommene’
of ‘die Vollendung’ betekent:

Und im Augenblick, da der Klang «Om» Siddharthas Ohr berührte, erwachte sein
entschlummerter Geist plötzlich, und erkannte die Torheit seines Tuns. Siddhartha
erschrak tiet. So also stand es urn ihn, so verloren war er, so verirrt und von allem Wissen
verlassen, dass er den Tod hatte suchen können, dass dieser Wunsch, dieser Kinder-
wunsch in him hatte gross werden können: Rune zu finden, indem er sein Leib
auslöschte.
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Het blijkt dat de figuur van Narcissus, die voorzover ik heb kunnen nagaan niet in de
brahmaanse traditie als zodanig voorkomt, met succes door Hesse in deze wereld
getransponeerd kan worden16. Het mag dan ook geen toeval heten dat de gebeurtenis
plaatsvindt aan de rivier die in het hele verhaal een grote rol speelt en als zodanig met
zijn stroom een afbeelding van de Schepping moet voorstellen, waarin Siddhartha op
een later tijdstip zijn hele leven voorbij ziet glijden in het spiegelende oppervlak. Het
is op dit punt in het verhaal dat Siddhartha tot het ware inzicht komt omtrent zichzelf
en zijn positie in het leven. Hij zal vanaf dit moment zijn verdere leven aan het water
van deze rivier als veerman in ascese doorbrengen en in voortdurende samenspraak
met de ^alwijze’ rivier blijven. De rivier die Siddhartha meerdere malen moet
oversteken voordat hij uiteindelijk veerman wordt, is derhalve niet louter een
materiële hindernis, maar fungeert tevens allegorisch als grensbepaler in de
geestelijke queeste naar de wijsheid die de hoofdpersoon onderneemt. In veel
opzichten is Siddhartha thematisch verbonden met het duo Narziss en Goldmund van
wie hij beide elementen bezit. Het verschil is dat zij in Narziss und Goldmund
synchroon in twee personen verbeeld en verhaald worden, en dat bij Siddhartha het
volle leven en de ontevredenheid ermee voorafgaat aan de ascese van de gelouterde
hoofdpersoon.

Een voorproefje van een eventuele redding van Narcissus wordt op zich reeds door
Ovidius in de hand gewekt, wanneer de dichter in de verzen 432 e.v. in een heftige
apostrophe tot Narcissus als het ware uitroept:

credule, quid frustra simulacra fugacia captas?
quod petis, est nusquam; quod amas, avertere, perdes.
ista repercussae, quam cernis, imaginis umbra est:
nil habet ista sui: tecum venitque manetque,
tecum discedet, si tu discedere possis.

Lichtgelovig jong! Je grijpt voor niets
en zoekt wat nergens is - het blijft ontwijken.
Kijk maar weg, dan kijk je ’t weg: zoiets
als jij nu ziet is schaduw, is terugkijkend
beeld. Het heeft niets zelf. Het komt met jou,
staat, gaat met jou - zou jij er ooit van wijken.

(vert. Ben Hijmans)

Nu is het niet zo (in de woorden van H. Fraenkel17) dat: ‘The poet, like an excited child
in the theater who tries to help the hero on the stage and calls out loud to warn him of a
trap into which he is about to fall, forgets his supposed aloofness and talks to his
character in order to extricate him from his error.’ Het vakmanschap van Ovidius
staat ervoor garant dat niet de dichter aan zijn eigen verzinsel ten prooi valt en zich
door zijn eigen virtuositeit laat meeslepen op een wijze die door Alciati bekritiseerd
wordt, maar dat het een technische handgreep is om de lezer/toehoorder tot een nog
grotere deelname en identificatie te bewegen. Het is de vorm possis die aangeeft dat
de mogelijkheid bestaat dat Narcissus door een stem van buitenaf beïnvloed zou
kunnen worden, alsof de geschiedenis een andere loop zou kunnen nemen. Deze
mogelijkheid is dus in het geval van Siddhartha verwezenlijkt doordat uit het diepste
van zijn ziel het woord «Om» opstijgt. Siddhartha-Narcissus is echter niet het eerste
slachtoffer van Ovidius dat aan een wisse dood ontsnapt. Op basis van de boven
geciteerde verzen van Ovidius had reeds Milton in zijn verdichting van het
scheppingsverhaal een scène ingelast waarin Eva bij een fraaie bron belandt en
terstond in vervoering raakt van de schone gestalte die haar tegemoet blinkt. Bijna
zou Genesis een andere afloop gekregen moeten hebben,:
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‘Had not a voice thus wamed me, What thou seest,
What there thou seest fair creature is thyselt.
With thee it came and goes: but follow me
And I will bring thee where no shadow staies
Thy coming, and thy soft imbraces, hee
Whose image thou art........’18.

In dit geval is het dus niet de stem van de dichter of een diepe zucht uit de ziel die de
ontsnapping brengt, maar is het de aartsengel die Eva op gezag van God van haar
drogbeeld bevrijdt en naar Adam brengt.

Enigszins gechargeerd kan men zeggen dat vanaf de 19e eeuw Narcissus in
literatuur en beeldende kunsten ‘gered’ wordt, alleen niet op de wijze van Milton. Het
blijft echter een opmerkelijk feit dat Narcissus vanaf de romantiek veelal positief
benaderd wordt. Vooral de magie die uitgaat van het spiegelbeeld, en het daarmee
nauw verwante dubbelgangersmotief waren geliefde onderwerpen19. De dichter
wordt vanaf deze tijd tevens voorgesteld als Narcissus die de mogelijkheid bezit om in
zijn eigen innerlijk als in een spiegel te schouwen en het spiegelbeeld dat hij daarbij
produceert is het gedicht. In een complimenteus gedicht voor een vertolkster van zijn
gedichten laat met enige zelfspot A. W. Schlegel zijn eigen dichterlijke narcistische
neiging het afleggen tegen de charmes van de voordrachtskunstenares; hij zou bij het
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horen van zijn eigen gedichten die op de golven van haar stem als in een spiegel
zweven geheel in trance kunnen raken:

‘In Narcissus’ Wahn versunken
Könnfich ewig schauen, trunken
Aufdie Queiïe hingeneigt.
Doch zu tiefern Huldigungen
Fühit sich schnell das Herz gedrungen,
Wenn die Nymphe selbst sich zeigt.’20

Hier is het derhalve een tweede Echo die de dichter ervan weerhoudt een tweede
Narcissus te worden!

Een variant van het spiegelbeeld heeft Oscar Wilde in zijn geschiedenis van het
portret van Dorian Gray gebracht. Hier is het de magie van de schilder Basil Hallward
die ervoor zorgt dat het portret dan er van Dorian gemaakt wordt, de trekken van de
ouderdom krijgt, terwijl de schoonheid van de levende Dorian onvergankelijk blijft.
Expliciet wordt door Wilde op de eerste pagina’s van het verhaal de link met
Narcissus en het abstracte schoonheidsideaal dat deze vertegenwoordigt, gelegd21.
Dat Wilde het Narcissus-thema ook minder streng serieus behandelen kon, dan in het
voorwoord tot Dorian Gray, waarin hij zijn visie op het kunstenaarsschap verkondigt,
moge blijken uit de korte schets The Disciple uit 1893. Hier wordt de vijver, die door
de tranen van Narcissus zout geworden is, sprekend met de wenende nymfen ten
tonele gevoerd. De nymfen pogen de vijver te troosten, maar deze blijkt om een heel
andere reden bedroefd dan de nymfen dachten:

‘But was Narcissus beautitul?’ said the pool.
‘Who should know better than you?’ answered the Oreads.
‘Us did he ever pass by, but you hè sought for, and would lie on your banks and look down
at you, and in the mirror of your waters he would mirror his own beauty’
And the pool answered: ‘But I loved Narcissus because, as he lay on my banks and looked
down at me, in the mirror of his eyes I saw ever my own beauty mirrored.’

Wilde’ invloed strekte zich ook tot in de Nederlandse letteren uit en met name
Couperus die in schriftelijk kontakt met hem heeft gestaan en hem misschien in
Londen in 1889-90 ontmoet heeft22, is hiervan een duidelijke exponent. Samen met
zij n echtgenote heeft Couperus tot 1893 aan de vertaling van The Picture gewerkt. De
figuur Narcissus ontbrak het vanzelfsprekend niet aan aantrekkingskracht op
schrijvers met homosexuele geaardheid tot wie zowel Wilde als Couperus behoorden.
Vooral de benadrukking van het homo-erotische aspekt in de liefde van Narcissus
wordt een nieuw element in de ontwikkeling van het Narcissus-thema. Boeiend en
inventief is Couperus met de dans-scène in De Komedianten23. Hij speelt het klaar om
hier het dubbelgangersmotief en het Narcissus-thema zeer nauw met elkaar te
verbinden. De tweelingbroertjes Cecilius en Cecilianus, behorend tot een toneelgroep
worden door de ziekte van Cecilianus wreed gescheiden, daar Cecilius nu helemaal
alleen voor keizer Domitianus zal moeten dansen. De dans die hij ten uitvoer brengt
tussen de zwarte, overal om hem heen staande spiegels is de uitbeelding van het lot
van Narcissus. Cecilius meent in de spiegels de gestalte van zijn geliefde broertje
waar te nemen en uiteindelijk valt hij, moe van de inspanning, neer ‘en look zijne
oogen... En bleef liggen, als een witte bloem’. De verbinding van homosexualiteit,
ideale (mannelijke) schoonheid, spiegelbeeld en tweeling(dubbelganger)motief die
wij hier aantreffen, is ingenieus en dankt zijn ontstaan mede aan het feit dat Couperus,
niet lang voor het schrijven van De Komedianten, Plautus’ Meneaechmi vertaald
had24.
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Als verdere bezoekers van de poel van Narcissus in de moderne Nederlandse
letteren kunnen onder andere nog Vestdijk en Hermans genoemd worden. Vestdijk
heeft twee Narcissus-gedichten gemaakt en de titel van de verhalenbundel Narcissus
op Vrijersvoeten appelleert in elk geval aan het inmiddels bekende thema, hoewel mij
het juiste verband in het laatste geval, ondanks de onlangs verschenen verklaringen
hiervoor, nog steeds ontgaat25. Belangrijker is het gebruik dat W. F. Hermans van
Narcissus maakt in Nooit meer slapen. Hermans levert hier op de hem bekende wijze
in een mini-essay zijn eigenzinnige mening over het ontstaan van de psychologie.
Alfred Issendorf bekijkt in het hoge Noorden zijn uitrusting voor de expeditie die hij
gaat ondernemen, waaronder zijn spiegeltje:26

Maar ik zou het spiegeltje niet kunnen missen.
Als je mij vraagt zijn er drie belangrijke stadia in de geschiedenis van de mens.
In het eerste kende hij zijn eigen spiegelbeeld niet, evenmin als een dier dat kent. Laat

een kat in een spiegel kijken en hij denkt dat het een raam is waarachter een andere kat
staat. Blaast ertegen, loopt er omheen. Op den duur is hij niet meer geïnteresseerd;
sommige katten tonen zelfs nooit enige belangstelling voor hun spiegelbeeld.

Zo zijn de eerste mensen ook geweest. Honderd procent subjectief. Een ‘ik’ dat zich
vragen kon stellen over een ‘zelf bestond niet.
Tweede stadium: Narcissus ontdekt het spiegelbeeld. Niet Prometheus die het vuur
ontdekte is de grootste geleerde van de Oudheid, maar Narcissus. Voor het eerst ziet ‘ik’
zich ‘zelf. Psychologie was in dit stadium een overbodige wetenschap, want de mens
was voor zichzelf wat hij was, namelijk zijn spiegelbeeld. Hij kon ervan houden of niet,
maar hij werd niet door zichzelf verraden. Ik en zelf waren symmetrisch, elkaars
spiegelbeeld, meer niet. Wij liegen en het spiegelbeeld liegt met ons mee. Pas in het derde
stadium hebben wij de genadeslag van de waarheid gekregen.

Het derde stadium begint met de uitvinding van de fotografie. Hoe dikwijls gebeurt het
dat er een pasfoto van ons gemaakt wordt waarvan wij evenveel houden als van ons
spiegelbeeld? Hoogst zelden! Voordien, als iemand zijn portret liet schilderen en het
beviel hem niet, kon hij de schuld aan de schilder geven. Maar de camera, weten wij, kan
niet liegen. En zo kom je in de loop van de jaren, via talloze foto’s, erachter datje meestal
niet jezelf bent, niet symmetrisch met jezelf, maar datje het grootste deel van je leven in
een aantal vreemde incarnaties bestaat voor welke je alle verantwoordelijkheid van de
hand zou wijzen als je kon.

De angst dat andere mensen hem zien zoals hij is op die foto’s die hij niet kan
endosseren, dat ze hem misschien nooit zien zoals het spiegelbeeld waarvan hij houdt,
heeft de menselijke individu versplinterd tot een groep die uit een generaal plus een
bende muitende soldaten bestaat. Een Ik dat iets wil zijn - en een aantal schijngestalten
die het Ik onophoudelijk afvallen. Dat is het derde stadium: het voordien vrij zeldzame
twijfelen aan zichzelf, laait op tot radeloosheid.

De psychologie komt tot bloei.

Het zou hier te ver voeren om naar aanleiding van bovenstaande tekst op deze plaats
ook een overzicht te geven van Narcissus en narcisme in de psycho-analyse, hoewel
er een duidelijk relatie te ontdekken valt tussen de literatuur en de opvatting van het
kunstenaarschap en de reactie hierop van de psycho-analytische school. Een recent -
aan Wilde herinnerend - voorbeeld levert hiervan onder meer Alice Miller in haar
studie over narcistische afwijkingen Das Drama des begabten Kindes und die Suche
nach dem wakren Selbst (Frankfurt/M 1979). Narcistische afwijkingen treden naar
haar mening het vaakst op bij begaafde kinderen omdat deze zich door hun
intelligentie aanpassen aan de verlangens van de moeder, waardoor zij niet genoeg
gelegenheid hebben om hun eigen driften uit te leven. Wanneer de moeder hen in de
armen neemt en liefkozend naar hen kijkt: ‘ziet het kleine kind in de ogen van de
«liefhebbende moeder», die haar eigen verlangens in het kind projecteert, niet
zichzelf, maar alleen de angst en verlatenheid van de moeder.’
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In de beeldende kunsten loopt de ontwikkeling voor een belangrijk deel parallel met
de literatuur en met name de surrealistische schilders hebben op allerlei manieren
veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de figuur van Narcissus hun
bood27. Het allerbekendste voorbeeld is natuurlijk Salvador Dali’s Schilderij (zie afb.
l), dat te zamen met het bijbehorende gedicht, waarin Gala de rol van Narcissus
toebedeeld krijgt, een vorm van ‘totaalkunst’ moest verbeelden, waarin de essentie
van ‘het bestaan als voortdurende metamorfose’ tot uitdrukking diende te komen.
Ook anderen uit dezelfde kring hebben zich met het thema beziggehouden, zoals bv.
André Masson (zie afb. 2). Narcissus biedt op dit schilderij een wel zeer verwrongen
aanblik: met zijn bovenlichaam is hij naar het water en zijn spiegelbeeld gewend,
terwijl zijn onderlichaam naar een zittende vrouwspersoon gericht is....

Het blijkt dat de Narcissus-mythe door met name zijn polyvalentie (sexueel,
filosofisch, psychologisch etc.28) zoveel stof opgeleverd heeft en nog steeds oplevert
in de visie op het menselijk leven dat men werkelijk met recht van een argumenta-
tieve topos kan spreken. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de figuur van Narcissus
binnenkort van de culturele lijst afgevoerd zal kunnen worden, omdat de eenvoudig-
ste remedie die wij voor het eerst tegenkwamen bij Milton niet adequaat is, al wordt
ook deze variatie op het thema nog steeds uitgevoerd in de beeldende kunst (zie afb.
3) en in de literatuur (ook al betreft het hier het lichtere genre). In de woorden van
Maurits Mok29:

Een reiziger, bestoft, bezweet,
belandde bij een poel,
en reeds had hij zich half ontkleed
- hem lokte ’t water koel -
toen hij met felle schrik doorzag:
dit is een poel van zonden!
Zijn kleren zwaaiend als een vlag,
- een veldheer na gewonnen slag -
verdween hij, ongeschonden.
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Noten

1. E.D. Hirsch, Jr, Cultural Literacy. What every American needs to know, With an updated Appendix ‘What
Literate Americans Know’, New York 1987. (1988 Vintage Books paperback ed.)

2. Christopher Lasch, The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, New
York (Norton) 1979. De enorme invloed van dit boek blijkt uit de vele herdrukken in de Verenigde
Staten en de snelheid waarmee het ook in Europa bekend werd. De Nederlandse vertaling van Elise
Marijns verscheen in 1980 bij de Arbeiderspers te Amsterdam.

3. In 1984 verscheen van Lasch The Minimal Self. Psychic Survival in Troubled Times, New York (Norton),
pbk ed. 1985, waarin hij nogmaals uit de doeken doet waaruit het hedendaags Narcisme naar zijn
mening bestaat. Het gaat om een tekort aan zelfgevoel en de angst om de eigen identiteit te verliezen.
De grenzen tussen Zelf en niet-Zelf vervagen door opdringen van allerlei maatschappelijke
hulpdiensten met als gevolg dat de individu tot een minimale omvang teruggedrongen wordt.

4. Narcissism, p. 150-151.
5. De eerste editie van dit werk verscheen in 1531 en werd gevolgd door meer dan 170 (!) uitgebreide en

verbeterde versies, waarbij de vele vertalingen nog niet inbegrepen zijn. De afbeelding in de tekst is
afkomstig uit de editie Leiden 1584, waarin de emblemata vergezeld gaan van de commentaar van
Claudius Minos (Claude Minault). De eerste editie hiervan verscheen in 1571.

6. Ovidius Metamorphoses 3, 407-412. Dit is binnen het verhaal van Narcissus, zoals Ovidius het ons biedt
(Met. 3, 339-510), tevens een rustpunt, vlak voor de peripetie in het ‘tragische’ verloop van de
geschiedenis.

7. 21.128
8. Dezelfde bewering zal vele eeuwen later in de Romantiek door John Keats in zijn gedicht I stood tiptoe

upon a little hill gedaan worden wanneer de eenzame dichter aan de rand van een locus amoenus een
eenzame narcis ontwaart en daardoor geïnspireerd wordt om het verhaal van ‘young Narcissus and sad
Echo’s bale’ te vertellen.

9. Zo bv. de gezaghebbende Andreas Alciatus, Index Emblematicus vol. 1 The Latin Emblems, ed. P. M. Daly
e.a., Toronto (Univ. of Toronto Press) 1985: ‘in the background Echo stands under a tree with her left
arm raised’. Bij Ovidius is het uitdrukkelijk niet Echo die de wraak over Narcissus afroept; vgl. de
verzen 404-406:

inde manus aliquis despectus ad aethera tollens
‘sic amet ipse heet, sic non potiatur amato!’
dixerat: adsensit precibus Rhamnusia iustis.

(Zo had hij zijn spel gespeeld met haar
en andre nimfen in beken, op bergen geboren,
Zo met heel wat mannen kort te voren.)
Zo versmaad heeft één de handen in een
bidgebaar geheven en gezegd:
‘Zo zelf verliefd, mag hij zijn lief niet winnen’

(vert. Ben Hijmans)

10. Voor afbeeldingen van Nemesis in connectie met Narcissus zie F. Wieseler, Narkissos. Eine
kunstmythologische Abhandlung, Göttingen 1856. In twee duidelijke gevallen heeft zij daarbij in beide
handen een toorts, maar in een recenter voorbeeld (zie N. Liesenfeld, Bild und Sprache: Lateinische
Kalender, in Der Altsprachliche Unterricht 31, 1988, Heft l 6-21) is zij zonder enig attribuut
aanwezig.

11. Vgl. voor deze ontwikkeling Paul Zanker, ‘Iste ego sum’. Der naive und der bewusste Narziss, in: Bonner
Jahrbücher 166 (1966) pp. 152-170.

12. De voornaamste zijn: Konon Fr.Gr.H. 26 (I 197 ff.); Pausanias, 9, 31, 7-9; Probus, Verg. ecl. 2,48.
13. Deze versie komen wij voor het eerst tegen bij Plotinus. Enn. 1, 6, 8 bij de behandeling van de Ware

choonheid en hoe de mens dankzij de materiële, aardse schoonheid zich hiervan een beeld kan
vormen.

14. Voor de ontwikkeling van het gebruik van Narcissus tot de 19e eeuw biedt de uitmuntende en op het
gebied van thema- en motiefstudies baanbrekende studie van Louise Vinge een uitstekend overzicht: L.
Vinge, The Narcissus Theme in Western European Literature up to the Early 19th Century, Lund
(Gleerups) 1967.

15. H. Hesse, Siddhartha. (1922) m: Gesammelte Werke 5, Frankfürt/M (Suhrkamp) 1970, pp.
420-421.
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16. In de verschillende bronnenstudies op Hesse’s Siddhartha (vgl. V. Michels, Materialien zu Hermann
Hesses Siddhartha, Frankfurt/M., 2Bde 1975/6) kon ik geen verwijzing naar Narcissus ontdekken,
maar het zou toch wel erg onwaarschijnlijk zijn als Hesse, die 7 jaar later Narziss und Goldmund
schreef, geen kennis van het mythologeem gehad zou hebben. In Narziss und Goldmund worden de twee
uitersten in het leven door de twee protagonisten uitgebeeld: Narziss staat als monnik voor het
ascetische ideaal en Goldmund, de leerling en kunstenaar in spe verbeeldt het volle leven. De mens
wordt hier als het ware in zijn twee bestanddelen opgesplitst, lichaam en ziel, die als zelfstandige
figuren hun weg door het leven gaan, waarbij Narziss, de geest, op zoek is naar de vader en Goldmund
de roep van de oermoeder volgt, zodat de indeling die Hesse met zijn hoofdrolspelers maakt ook nog
Freudiaanse motieven bevat.

17. Hermann Fraenkel, Ovid, A Poet between Two Worlds, Berkeley and Los Angeles (Univ. of California
Press) 1945,  p.83.

18. Milten. Paradise Lost 4,457 ff.
19. Een fraai voorbeeld van het spiegelbeeld dat een eigen leven gaat leiden is de geschiedenis van Erasmus

Spikher in E. T. A. Hoffmann’s Die Abenteuer der Silvester-Nacht, waarin Erasmus zijn geliefde Giulietta
wegens een door hem veroorzaakte doodslag verlaten moet, maar als troost zijn spiegelbeeld bij haar
kan achterlaten. Het is natuurlijk niet zo dat in deze tijd voor het eerst het dubbelgangersmotief ontdekt
wordt (vgl. Euripides’ Helena, Plautus’ Menaechmi en Amphitruo om slechts enkele klassieke
voorbeelden te noemen), maar het is het verband met het mystieke ondoorgrondelijke karakter van de
dubbelganger in de spiegel die het onderwerp voor de romantiek zo aantrekkelijk maakt. Hoffmann
laat in zijn enthousiasme voor het thema in het bovengenoemde verhaal zijn man zonder spiegelbeeld
zelfs een ontmoeting hebben met Peter Schlemihl, de man die zijn schaduw aan de duivel verkocht had,
een verhaal dat A. von Chamisso pas een jaar tevoren (1814) geschreven had.

20. A. W. Schlegel, An die Rhapsodin (1788).
21. O. Wilde, The Picture of Dorian Gray, (1890) ed. with introd. by Isobel Murray, Oxford (UP) 1974, p.

2-3.
22. Zie F. Bastet, Louis Couperus. Een biografie. Amsterdam (Querido) 1987, p 155 Vermakelijk en

tekenend voorde invloed is de schets Dorian Gray, die Couperus in 1911 maakte, waarin hij vertelt hoe
hij de echte Dorian in Florence ontmoette... (zie Bastet, ibid. p. 403 e.v.).

23. Louis Couperus, De Komedianten. Amsterdam (Athenaeum) 19687, pp. 260-262.
24. Zie hierover R. van der Paardt in de door hem bezorgde herdruk van De Tweelingbroeders in de bij

Nijhoff verschenen serie Nieuwe Vormen (‘s-Gravenhage 1982).
25. De bundel werd recentelijk, door Kees Fens van een uitleiding voorzien, herdrukt hij Nijgh en van

Ditmar te Rotterdam (1987). In de Vestdijkkroniek (september 1987, nr. 56; ik dank deze verwijzing
aan Rudi van der Paardt) verscheen een artikel van Henk de Jager, Narcissus tussen het ik en het zelf,
waarin de schrijver met psycho-analytische middelen ingaat op het probleem dat de titel stelt en tevens
het Narcissusmotief in De bruine vriend behandelt. Hij weet op overtuigende wijze een direct verband te
leggen tussen Thomas Manns’ Der Tod in Venedig en Vestdijks verhaal. In beide gevallen speelt het
Narcissusmotief en met name de homo-erotische relatie tussen de protagonisten een grote rol, en
vertonen de beide plots een onverwachte overeenkomst. De psycho-analytische invalshoek wil echter
nog wel eens vertekenend werken, waardoor er een overdreven hang naar al te precieuze
symboolinterpretatie ontstaat. Zo zijn het bv. niet de aardbeien (als symbool van sexualiteit!) die de
ziekte van Aschenbach in Der Tod in Venedig veroorzaken, om de eenvoudige reden dat hij allang ziek
was, maar zou het belangrijker kunnen zijn dat hij ze eet bij een ‘Zisterne’ die hem eerder had
aangespoord uit het door cholera getroffen Venetië te vluchten, maar hem nu tot een diepe mijmering
aangaande de ware aard van Schoonheid brengt.

26. W. F. Hermans, Nooit meer slapen. Amsterdam 1981 (l 6e druk) p. 32-33. Voorde interpretatie van deze
voor Hermans’ werk zeer belangrijke, ja bijna centrale thematiek (waar ook de dubbelganger niet
ontbreekt!) zie Michel Dupuis, Hermans’ Dynamiek De romanwereld van W. F. Hermans, ’s-Gravenhage
(BZZTóH) 1985.

27 Zie hiervoor onder meer Whitney Chatwick, Myth in Surrealist Painting, 1929-1939. Ann Arbor,
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