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Michiel	Verweij		

 

Si	quid	habent	ueri.	

Het	overleven	van	een	elegicus1	

Si quid habent ueri uatum praesagia, uiuam! ‘Als dichterwoorden iets waars 
bevatten, zal ik leven!’ Zo besluit P. Ovidius Naso triomfantelijk het laatste boek van 
de Metamorphoses, het werk dat hem uiteindelijk de grootste faam heeft bezorgd. Dit 
merkwaardige en in wezen ongrijpbare werk dat ongetwijfeld tot de belangrijkste en 
meest invloedrijke hoort die de klassieke oudheid ons heeft nagelaten, neemt in 
Ovidius’ eigen oeuvre evenwel een aparte plaats in. Het is niet alleen het enige werk 
van hem dat tot ons gekomen is, dat niet in elegische disticha is geschreven, maar 
ook op andere punten is het het minst elegische werk van de dichter uit Sulmo. 

Ovidius was vóór alles een elegisch dichter. Hij begint met ‘traditionele’ elegieën in 
zijn drie boeken Amores (voor zover men het genre van de subjectieve erotische 
elegie dat juist in de Augusteïsche periode in Rome gecreëerd is, ‘traditioneel’ kan 
noemen), verbreedt het genre dan door in zijn Heroides brieven in de pen van 
heldinnen uit de mythologie te leggen, verlegt het accent dan nogmaals als hij in zijn 
Ars amatoria het motief van de raadgeving of inleiding in de liefde tot boeklengte 
uitspint en in de Remedia amoris daarop varieert.2 Dan breekt hij ineens met het 
elegisch genre met zijn Metamorphoses, al werkt hij tegelijk aan de Fasti die 
opnieuw in elegische vorm geschreven zijn en waarin hij in het spoor van 
Callimachus (?) en Propertius allerlei geleerde (Romeinse) mythen behandelt. 
Uiteindelijk keert hij in de Tristia en de Epistulae ex Ponto weer tot de subjectieve 
elegie terug, al is het hier niet langer de persoon van de dichter-minnaar die aan het 
woord is, maar die van de dichter-balling. 

Naast het formele criterium van het elegisch distichon kenmerkt de Romeinse elegie 
van Gallus, Tibullus, Propertius en Ovidius zich door de sterke nadruk op het 
subjectieve, op de dichter zelf.3 Althans op de persona van de dichter, de 
persoonlijkheid in wiens huid de dichter kruipt om zijn gedicht gestalte te geven. 
Men heeft lang deze literaire persona geïdentificeerd met de historische persoon van 
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de dichter, maar die positie is sinds enige tijd verlaten. Men doet nu geen serieuze 
poging meer om het leven van deze dichters te reconstrueren aan de hand van hun 
gedichten. Dat scheelt ons enkele liefdesromances in de wetenschappelijke literatuur, 
maar brengt ons vermoedelijk veel dichter bij de waarheid achter de elegie. 

In feite weerspiegelt de elegie een droomwereld, waarin de gangbare morele normen 
verdwenen lijken en – althans binnen zekere grenzen – de dichter een heel eigen 
persoonlijkheid aanneemt.4 De Metamorphoses blijken juist in dit opzicht heel 
anders. Het wemelt weliswaar van allerlei liefdesverhalen die dartel over elkaar heen 
buitelen, maar bijna nooit komt de dichter als persoon naar voren. Ovidius blijft 
verdacht veel op de achtergrond, terwijl hij in zijn andere werken, ook in de Ars 
amatoria, de Remedia amoris en de Fasti, continu opduikt. In feite zijn er slechts 
twee passages waarin de dichter in de Metamorphoses naar voren treedt, de aanhef en 
het slot. Beide zijn uiteraard sleutelpassages en krijgen juist door de afwezigheid van 
de dichter elders meer gewicht. 

In de aanhef stelt Ovidius nadrukkelijk dat hij zin had om deze 
gedaanteveranderingen te beschrijven (cf. Metamorphoses, I, 1: in noua fert animus): 
waar ‘normale’ epische dichters zich hoogstens als recipiënt van het verhaal van de 
Muze presenteren, schrijft Ovidius hier het ontstaan van zijn werk aan zijn eigen 
initiatief toe. Nog frappanter treedt de dichter naar voren in de laatste verzen 
(Metamorphoses, XV, 874-879), waar hij insisteert op de eeuwigheid van de roem 
van zijn werk en daardoor van zijn eigen voortleven. Hij sluit af met de majestueuze 
hexameter die ik aan het begin geciteerd heb.5 

 

Overleven 

Op zich zou dit nog niet zo veel betekenis hoeven te hebben – de wens van een 
dichter dat zijn werk onsterfelijkheid geniet is niet noodzakelijkerwijs een 
‘persoonlijke’ uiting – ware het niet dat dit thema opvallend veel bij Ovidius 
voorkomt. Zo sluit het eerste boek van Ovidius’ eerste werk, af met (Amores, I, 15, 
41-42)6: 
 
Ergo etiam cum me supremus adederit ignis, 

Viuam parsque mei multa superstes erit. 
 
‘Wanneer dan het laatste vuur mij zal verteren, 

Zal ik leven en een groot deel van mij zal voortbestaan.’ 
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En het derde boek van de Amores sluit af met (III, 15, 20): 
 
Post mea mansurum fata superstes opus 
 
‘Werk dat na mijn dood zal blijven voortbestaan.’ 

In de Heroides kon Ovidius dat wat moeilijker doen, omdat hij niet in zijn eigen 
naam spreekt, maar in de Ars amatoria duikt dit thema weer op, zij het – zoals steeds 
bij Ovidius – in een variatie. Hier vraagt hij zijn lezers twee maal, aan het eind van 
boek II aan de mannen en aan dat van boek III aan de vrouwen, dat zij zijn naam 
bestendigen. Zo moeten de mannen of jongens op hun ‘buit’ (spolia) noteren Naso 
magister erat ‘Ovidius was onze meester’ (Ars amatoria, II, 744), terwijl hij in III, 
812 precies hetzelfde vraagt aan de vrouwen of meisjes. Dat is niet alleen een 
verzoek zijn aandeel in de prestatie te erkennen, het is tegelijk het definitief 
bestendigen van de rol – en daardoor de persoon – van de dichter. 

Traditioneel omschrijft men de Ars amatoria als een leerdicht, maar ik ben daar niet 
van overtuigd.7 Van de klassieke kenmerken van de didactische poëzie is nauwelijks 
iets terug te vinden in dit vreemde werk. ‘Echte’ leerdichten als de werken van 
Lucretius en Manilius of de Georgica van Vergilius beschrijven meestal een 
natuurkundig thema in dactylische hexameters waarbij de persoon van de dichter 
nauwelijks zijn opwachting maakt. In de Ars amatoria daarentegen gaat het om een 
speels gedicht in elegische disticha waarin de dichter om de haverklap ten tonele 
verschijnt als grote expert ter zake. Mijns inziens sluit dit werk veel meer direct aan 
bij de elegische traditie: het onderwijs in de liefde was ook een van de thema’s van 
de elegische poëzie (cf. Tibullus, I, 4). In die zin is het verschijnen van de dichter op 
het eind van de boeken II en III niet echt vreemd. Interessant daarentegen is dat ook 
hier Ovidius’ nadrukkelijke behoefte blijkt vanuit zijn poëzie en met zijn poëzie een 
gedurig aandenken te verzekeren, want het is juist door zijn poëzie dat Naso magister 
is. Dat sluit ook sterk aan bij het wezen van de elegische poëzie zelf: men creëert een 
wereld in deze gedichten en door deze verzen. 

Zoals genoegzaam bekend, ontbreekt – om welke reden dan ook – de tweede helft 
van de Fasti, zodat we daar geen verdere aanwijzingen vinden, maar in de laatste 
elegie van boek IV van de Tristia duikt dezelfde gedachte van voortleven door en in 
zijn poëzie weer op, zelfs met een citaat uit het slot van de Metamorphoses (Tristia, 
IV, 10, 129-132): 
 
Si quid habent igitur uatum praesagia ueri, 

Protinus ut moriar, non ero, terra, tuus. 
Siue fauore tuli siue hanc ego carmine famam, 

Iure tibi grates, candide lector, ago. 
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‘Als dichterwoorden dus iets waars bevatten, 

Zal ik u, aarde, niet behoren als ik sterf. 
Of ik deze faam geniet door uw gunst of door deze verzen, 

Terecht breng ik u, beste lezer, mijn dank.’ 

Een dergelijke frequentie en continue herhaling wijst er wel op dat dit idee voor 
Ovidius essentieel was: hij lijkt er haast van bezeten. Het is algemeen bekend dat een 
van de opvattingen over het leven na de dood in de klassieke oudheid dit herkende in 
het voortleven in de herinnering. Vandaar ook het belang van (liefst opvallende) 
grafmonumenten, waarvan resten nog te zien zijn langs de Via Appia en de Via 
Latina in Rome zelf (en elders). Naast deze fysieke monumenten was het voortleven 
door roemvolle daden of via het letterkundig oeuvre een andere mogelijkheid. 

 

Een elegicus 

Vanaf het begin van zijn carrière streeft Ovidius er dus nadrukkelijk naar door zijn 
gedichten de eeuwigheid te bereiken. Zonder dat we dat per se te romantisch of 
postmodernistisch moeten duiden, is het duidelijk dat het dichterschap voor Ovidius 
aanzienlijke proporties aanneemt. Dat blijkt bijv. alleen al uit het begin van de 
Amores. 

Een essentieel kenmerk van de Romeinse of Augusteïsche subjectieve erotische 
elegie is (uiteraard) dat de liefde er een aanzienlijke rol in speelt. Of liever: niet 
zozeer de liefde als wel de geliefde. Zo luidt het eerste woord van de eerste elegie 
van het eerste boek van Propertius zonder meer Cynthia, de naam van zijn elegische 
geliefde. Wat daar historisch of feitelijk achter zit, is een andere kwestie, maar de 
geliefde is in de meeste elegieën nadrukkelijk aanwezig, althans bij Tibullus en 
Propertius. 

Bij Ovidius is dat anders. Amores, I, 1 vertelt over Ovidius’ dispuut met Amor die 
steeds de laatste voet wegneemt van de even verzen. Ovidius wil serieuze (dat wil 
zeggen: epische) poëzie schrijven (Amores, I, 1, 1-2: Arma graui numero uiolentaque 
bella parabam / edere ‘Ik wilde wapens in ernstig metrum bezingen en gewelddadige 
/ wapens’), maar Amor zaagt de poten onder zijn stoel weg door steeds het even vers 
tot een pentameter te maken. Als Ovidius dan tegen Amor zegt dat hij geen 
onderwerp heeft om in elegische maat te bezingen, schiet de laatste natuurlijk zijn 
pijl af op Ovidius’ hart. In Amores, I, 2 zien we een triomftocht van Amor, met onze 
dichter, maar de geliefde zelf blijft afwezig. Pas in Amores, I, 5 (na ruim een derde 
van het eerste boek!) maakt Corinna met naam haar intrede. Met stijl, maar toch aan 
de late kant. Dat er niet echt een persoon achter deze Corinna zit, is sinds eeuwen 
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communis opinio. Ovidius zelf zegt daar niet heel veel over. In Tristia, IV, 10, 59-60 
zegt hij dat er een meisje was dat hij onder de naam Corinna bezong; in de Ars 
amatoria, III, 538 zegt hij dat heel Rome zich afvraagt wie achter die naam 
schuilgaat. Hoe dat ook zij, het ziet er in ieder geval eerder naar uit dat Ovidius een 
geliefde heeft omdat hij elegische poëzie wil schrijven dan dat hij elegische poëzie 
schrijft omdat hij een geliefde heeft. 

Op die manier is Ovidius mogelijk de Latijnse dichter die het meest bewust ‘dichter’ 
is of tenminste die zich het meest bewust als dichter profileert. Natuurlijk, de 
klassieke Romeinse dichter die het meest over poëzie spreekt, is Horatius. Ovidius 
zegt eigenlijk weinig over poëzie als zodanig en al helemaal niet hoe hij vindt dat 
iemand poëzie zou moeten schrijven. 

De langste passage over poëzie in Ovidius’ oeuvre is ongetwijfeld Tristia, II. Dit 
tweede boek gedichten uit de ballingschap bestaat uit één enkel gedicht, gericht tot 
keizer Augustus. Ovidius verdedigt in deze lange elegie zijn werk, meer bepaald de 
Ars amatoria, nadat hij naar Tomi is gestuurd. Maar ook hier zoekt men tevergeefs 
naar richtlijnen of naar de vraag wat poëzie is. Ovidius heeft het meer over de vraag 
of poëzie of literatuur in het algemeen kan aanzetten tot onzedelijk gedrag en over 
het feit dat zijn werk dat niet beoogt. Uiteindelijk is dit gedicht een apologie van de 
dichter die hoopt zijn vorst te vermurwen en uit zijn ballingschap in het voor 
Romeinen onherbergzame Tomi teruggeroepen te worden. Ovidius kon of liever: 
mocht niet spreken over de eigenlijke misstap die de aanleiding voor het vonnis was, 
maar kon daarentegen wel ingaan op de schijnreden, de Ars amatoria.8 

Ovidius is nooit een man van een ars poetica geweest. Toch is de aanwezigheid van 
‘de Poëzie’ in Ovidius’ oeuvre zo sterk dat recente auteurs Ovidius’ schimmige 
geliefde Corinna hebben willen identificeren met de poëzie als zodanig.9 Corinna zou 
dan eerder een manifestatie van de poëzie zijn dan een echte persoon. 

Wat Ovidius wel doet is zich nadrukkelijk presenteren als dichter, meer bepaald zelfs 
als elegisch dichter. Dat blijkt uit diverse passages uit zijn oeuvre. Uiteraard blijft de 
concrete context steeds van belang. Zo richt Ovidius zich bijv. in Fasti, IV, 1-10 tot 
de godin Venus als beschermgodin van april met de woorden: 
 
‘Alma, faue,’ dixi ‘geminorum mater Amorum!’ 

Ad uatem uoltus rettulit illa suos: 
‘Quid tibi’ ait ‘mecum? certe maiora canebas. 

Num uetus in molli pectore uolnus habes?’ 
‘Scis, dea,’ respondi ‘de uolnere.’ risit et aether 

Protinus ex illa parte serenus erat. 
‘Saucius an sanus numquid tua signa reliqui? 

Tu mihi propositum, tu mihi semper opus. 
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Quae decuit, primis sine crimine lusimus annis, 
Nunc teritur nostris area maior equis.’ 

 
‘‘Goede moeder van de Amortweeling,’ zei ik, ‘wees me welgezind!’; 

Zij keerde haar gezicht tot de poëet: 
‘Wat hebt u met mij van doen? U zong toch belangrijker dingen. 

Of brandt er in uw borst nog een oude wond?’ 
‘U weet, godin,’ antwoordde ik ‘over die wond.’ Ze lachte 

En ineens klaarde de hemel langs heel die kant op. 
‘Heb ik ooit uw vlag verlaten, of ik gewond was of niet? 

U was mijn onderwerp, u was altijd mijn werk! 
De eerste jaren heb ik gespeeld, zoals dat mag, zonder vergrijp, 

Nu ploegen onze paarden een groter veld.’ 

In deze verzen verontschuldigt Ovidius zich tegenover Venus dat hij het eigenlijke 
genre van de erotische elegie achter zich gelaten heeft. Op zich geeft dat wel een 
indicatie van het feit dat hij zich toch met dat genre ‘identificeerde’, maar in dit geval 
valt vooral de allusie op op het eind van de Amores (III, 15, 1-2): 
 
Quaere nouum uatem, tenerorum mater Amorum! 

Raditur his elegis ultima meta meis. 
 
‘Zoek een nieuwe dichter, moeder van de tere Liefdes! 
 Met deze elegie maak ik mijn laatste tour.’ 

Daar staan diverse passages tegenover waarin Ovidius zich nadrukkelijk als elegisch 
dichter presenteert. Het basisidee is in deze gevallen steeds hetzelfde: Ovidius geeft 
een opsomming van Griekse en/of Latijnse dichters, eindigt daarbij met de elegici en 
plaatst zijn eigen naam daar nadrukkelijk bij. 

In Amores, I, 15 (het laatste gedicht van dit eerste boek van Ovidius’ eerste werk) 
verdedigt Ovidius het dichterschap tegenover naamloze criticasters die van mening 
zijn dat men beter iets nuttigs kan doen, door te zeggen dat de poëzie eeuwig leven 
geeft (Amores, I, 15, 7-8): 
 
Mortale est quod quaeris opus. Mihi fama perennis 

Quaeritur, in toto semper ut orbe canar. 
 
‘Het werk dat je zoekt, is sterfelijk. Ik wil een eeuwige 

Roem zodat men mij op de hele wereld nazingt.’ 
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 Politieke roem vergaat met de tijd, maar iedereen leest nog Homerus, Sophocles, 
Lucretius, Vergilius en – met meer verzen dan de andere soorten dichters – de elegici 
(Amores, I, 15, 27-34): 
 
Donec erunt ignes arcusque Cupidinis arma, 

Discentur numeri, culte Tibulle, tui; 
Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois, 

Et sua cum Gallo nota Lycoris erit. 
Ergo, cum silices, cum dens patientis aratri 

Depereant aeuo, carmina morte carent. 
Cedant carminibus reges regumque triumphi, 

Cedat et auriferi ripa benigna Tagi! 
 
‘Zolang vuur en boog Cupido’s wapens zijn, 

Zal men jouw dichtwerk, geleerde Tibullus, leren, 
Zal Gallus in Oost en West bekend zijn 

En met Gallus zijn Lycoris ook. 
Dus, wanneer stenen, wanneer de tand van de geduldige ploeg 

Door tijd vergaan, blijft poëzie vrij van de dood. 
Laat koningen en hun triomfen voor gedichten wijken, 

Wijken ook de oever van de aan goud rijke Taag!’ 

Dat brengt Ovidius dan tot het triomfantelijke distichon dat ik al eerder in dit artikel 
citeerde: net als deze voorgangers, zal ook Ovidius onsterfelijk zijn door zijn werk. 
De structuur van dit gedicht is zo helder dat duidelijk is dat Ovidius zich ook tot die 
elegische dichters rekent, zelfs al zet hij zijn naam (nog) niet bij die van zijn 
collega’s en voorgangers. Propertius ontbreekt in dit gedicht, vermoedelijk omdat hij 
nog leefde: men dateert de Amores in de jaren 20 en 10 v.Chr. 

In een ander gedicht uit de Amores (III, 9) zien we iets gelijkaardigs. Deze elegie 
wijkt van de andere uit de Amores af door de thematiek: Ovidius schreef hier een 
rouwklacht voor Tibullus (vermoedelijk gestorven in 19 v.Chr.). In dit geval komt 
Ovidius zelf niet voor in het gedicht, maar het feit dat hij een elegie schrijft op 
Tibullus’ dood wijst er op dat hij zich met deze verbonden voelde.10 Opvallend is dat 
ook in deze elegie Ovidius al bezig is met de vraag of er iets is na de dood. In 
aansluiting bij en parallel met Tibullus’ eigen elegie I, 3, 57-66 – waarin hij beschrijft 
hoe hij ziek in Corfu bang is daar te sterven en daarbij ook een indruk geeft van de 
plaats voor de minnaars in het hiernamaals – schetst Ovidius een eeuwig samenzijn 
van de elegische dichters op de Elyseïsche velden (Amores, III, 9, 59-68): 
 
Si tamen e nobis aliquid nisi nomen et umbra 

Restat, in Elysia valle Tibullus erit. 
Obuius huic uenias hedera iuuenalia cinctus 
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Tempora cum Caluo, docte Catulle, tuo; 
Tu quoque, si falsum est temerati crimen amici, 

Sanguinis atque animae prodige, Galle, tuae. 
His comes umbra tua est; siqua est modo corporis umbra, 

Auxisti numeros, culte Tibulle, pios. 
Ossa quieta, precor, tuta requiescite in urna, 

Et sit humus cineri non onerosa tuo! 
 
‘Als er van ons iets anders dan een naam en schaduw 

Rest, is Tibullus in het Elyseïsche veld. 
Kom hem tegemoet, de jeugdige slapen bekranst 

Met klimop, geleerde Catullus, met Calvus je vriend. 
Jij ook, als je inderdaad je vriend niet kwetste, 

Gallus, vrijgevig in je bloed en je ziel. 
Hun gezel zul je zijn: als er een schim van het lichaam is, 

Geleerde Tibullus, heb je hun aantal vergroot. 
Stille botten, rust in een veilige urn, bid ik, 

Moge de grond niet te zwaar zijn voor je as!’ 

Afwezigen zijn hier Lucretius en vooral ook Vergilius (gestorven in hetzelfde jaar als 
Tibullus) die Ovidius wel zeker waardeerde, zoals we uit diverse andere loci weten. 
Dat wijst er op dat Ovidius inderdaad dacht aan de liefdespoëzie, zoals de poetae 
noui als Catullus en Calvus die pleegden, maar ook Tibullus en Gallus. 

In deze gedichten uit de Amores zien we de neiging om de dichters op te sommen 
langzaam vorm aannemen. Zonder zich expliciet tot hen te rekenen, is door de 
structuur van de gedichten en de aandacht die juist naar de groep van de elegische 
dichters uitgaat, duidelijk dat Ovidius daar in zijn eigen ogen wel zeker bij te rekenen 
is. 

Tien tot vijftien jaar later – als Ovidius door het overlijden van Propertius en 
Horatius de belangrijkste levende dichter van Rome is geworden – heeft dit procedé 
een vaste vorm aangenomen en is de aarzelende schroom om zichzelf te vermelden 
verdwenen. In de Ars amatoria (die rond het begin van onze jaartelling begon te 
circuleren) spreekt Ovidius over het belang van de poëzie. Boek III richt zich tot de 
vrouw / het meisje en geeft haar tips hoe ze het beste aan een man kan bevallen. 
Naast een verzorgd uiterlijk blijken ook geestelijke kwaliteiten van belang. Zo siert 
het een vrouw als zij een goede literaire kennis heeft (Ars amatoria, III, 329-338): 
 
Sit tibi Callimachi, sit Coi nota poetae, 

Sit quoque uinosi Teia Musa senis; 
Nota sit et Sappho (quid enim lasciuius illa?) 

Cuique pater uafri luditur arte Getae. 
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Et teneri possis carmen legisse Properti, 
Siue aliquid Galli siue, Tibulle, tuum, 

Dictaque Varroni fuluis insignia uillis 
Vellera germanae, Phrixe, querenda tuae 

Et profugum Aenean, altae primordia Romae, 
Quo nullum Latio clarius exstat opus. 

 
‘Zorg dat je Callimachus kent en het werk van Philetas, 

Of ook dat van de oude Anacreon, dol op wijn; 
En natuurlijk Sappho (wat is er uiteindelijk darteler dan zij?) 

En de man bij wie de vader door de sluwe Geta misleid wordt. 
En je zou de gedichten kunnen lezen van de tere Propertius 

Of iets van Gallus, of, Tibullus, van jou, 
En de vacht van goudgeel haar, bezongen door Varro, 

Reden tot gezucht, Phrixus, voor jouw zus, 
En de balling Aeneas, het begin van het hoge Rome, 

Het beroemdste werk in de Latijnse literatuur.’11 

Nu Propertius overleden is, is de canon elegische dichters compleet. Opvallende en 
grote afwezige is Horatius. Ovidius vervolgt onmiddellijk met tien verzen lang de 
hoop en de wens uit te spreken dat de dame ook zijn eigen werk zal lezen en verwijst 
daarbij – naast de Ars amatoria zelf – expliciet naar de Amores en de Heroides (Ars 
amatoria, III, 339-348): 
 
Forsitan et nostrum nomen miscebitur istis, 

Nec mea Lethaeis scripta dabuntur aquis, 
Atque aliquis dicet ‘nostri lege culta magistri 

Carmina, quis partes instruit ille duas, 
Deue tribus libris, titulo quos signat Amorum, 

Elige, quod docili molliter ore legas 
Vel tibi composita cantetur Epistula uoce; 

Ignotum hoc aliis ille nouauit opus.’ 
O ita, Phoebe, uelis, ita uos, pia numina uatum, 

Insignis cornu Bacche nouemque deae! 
 
‘Misschien meng je ook onze naam bij die anderen 

En verdwijnt mijn werk niet helemaal in Lethe’s stroom. 
Misschien zegt iemand ‘lees het werk van onze meester 

Waarin hij beide partijen zijn instructies gaf, 
Of kies uit de drie boeken met de titel Amores, 

Wat je zacht leest met leergierige mond 
Of laat een Heroide met geoefende stem zingen; 

Dat werk heeft hij gecreëerd, aan anderen onbekend.’ 
O Apollo, mocht je dat willen!, en jullie ook, goden van de dichters, 
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Bacchus met uw hoorn en negentallig Muzenkoor!’ 

Ruim 200 verzen later gaat Ovidius nog een stapje verder. Vast thema in de elegische 
poëzie is de vraag van de geliefde om geschenken, gekoppeld aan de even 
traditionele armoede van de dichter-minnaar. Ovidius stelt in Ars amatoria, III, 533-
534 dat dichters niets anders te geven hébben dan juist hun gedichten, waarna de 
bekende geliefden uit de elegische poëzie volgen: Lycoris voor Gallus, Nemesis voor 
Tibullus, Cynthia voor Propertius en … dit keer direct met de anderen verbonden: 
Corinna voor Ovidius (Ars amatoria, III, 533-538): 
 
Carmina qui facimus, mittamus carmina tantum; 

Hic chorus ante alios aptus amare sumus; 
Nos facimus placitae late praeconia formae; 

Nomen habet Nemesis, Cynthia nomen habet; 
Vesper et Eoae nouere Lycorida terrae 

Et multi, quae sit nostra Corinna, rogant. 
 
‘Laat ons die gedichten schrijven, enkel gedichten sturen; 

Wij zijn een groep, meer dan anderen tot beminnen in staat; 
Wij verkondigen wijd en zijd schoonheid die ons opviel; 

Nemesis heeft haar faam, Cynthia heeft haar naam; 
De landen in oost en west kennen beide Lycoris 

En velen vragen zich af wie onze Corinna nu is.’ 

Eén werk verder heeft Ovidius zich direct aan het illuster driemanschap toegevoegd. 
De Remedia amoris vormen ook al weer een wat raadselachtig werk en het oordeel 
erover is in het verleden vaak eerder negatief uitgevallen.12 Ovidius richt zich tot 
diegenen die ongelukkig in de liefde zijn en van hun liefdegevoelens af willen. De 
stelling dat de Remedia amoris een soort palinodie van de Ars amatoria zijn, waarin 
Ovidius het moralistische regime van Augustus tegemoet wilde komen, lijkt verlaten. 
Ik denk dat ook de Remedia als een verlengstuk van de elegische traditie moeten 
worden beschouwd waarin Ovidius een aantal thema’s uit de elegische poëzie 
herneemt, uitwerkt, varieert vanuit één grondgedachte en ordeningsprincipe, nl. de 
ongelukkige minnaar. 

Hoe dan ook, een van de adviezen (die overigens vaak psychologisch gezien zeker 
hout snijden) is dat de ongelukkige minnaar zich zoveel mogelijk dient te onthouden 
van alles wat aan liefde kan doen denken, zoals het lezen van liefdespoëzie, hoe bizar 
het ook is om in een stuk liefdespoëzie het lezen daarvan juist te ontraden. En dan 
volgt het bekende rijtje (Remedia amoris, 757-766): 
 
Eloquar inuitus: teneros ne tange poetas! 

Summoueo dotes impius ipse meas. 
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Callimachum fugito: non est inimicus Amori: 
Et cum Callimacho tu quoque, Coe, noces. 

Me certe Sappho meliorem fecit amicae 
Nec rigidos mores Teia Musa dedit. 

Carmina quis potuit tuto legisse Tibulli 
Vel tua cuius opus Cynthia sola fuit? 

Quis poterit lecto durus discedere Gallo? 
Et mea nescio quid carmina tale sonant. 

 
‘Ik spreek tegen mijn zin: blijf weg van liefdespoëten! 

Ik verwijder zonder eerbied mijn eigen geschenk. 
Vermijd Callimachus: hij is Amor niet vijandig: 

En met Callimachus breng ook jij, Philetas, schade toe. 
Sappho maakte mij zeker beter voor mijn geliefde 

En Anacreon bood ook geen strenge moraal. 
Wie kon ooit veilig Tibullus’ gedichten lezen 

Of de jouwe die enkel over Cynthia gaan? 
Wie kan met bars gemoed gaan na Gallus gelezen te hebben? 

En ook mijn gedichten klinken in dezelfde trant.’ 

Daarmee is de beweging voltooid: Ovidius laat zich naadloos aansluiten bij zijn 
elegische voorgangers. Hier ontbreken niet alleen Vergilius en Horatius, maar ook 
Catulus en Calvus die anders als liefdesdichters nog wel hun opwachting maken. Als 
hij dan aan het eind van zijn leven in Tomi de balans maakt in zijn bekende 
autobiografische elegie Tristia, IV, 10, aarzelt Ovidius niet meer.13 Hij vertelt hoe hij 
in Rome studeerde, maar steeds door de poëzie werd aangetrokken. Hij probeerde 
een ambtelijke loopbaan te volgen, maar liet dat idee al snel varen. Hij beschrijft dan 
hoe hij de dichters in Rome frequenteerde en hij zijn eigen eerste gedichten voorlas 
(Tristia, IV, 10, 41-64): 
 
Saepe suas uolucres legit mihi grandior aeuo, 

Quaeque nocet serpens, quae iuuat herba, Macer. 
Saepe suos solitus recitare Propertius ignes, 

Iure sodalicii, quo mihi iunctus erat. 
Ponticus heroo, Bassus quoque clarus iambis 

Dulcia conuictus membra fuere mei. 
Et tenuit nostras numerosus Horatius aures, 

Dum ferit Ausonia carmina culta lyra. 
Vergilium uidi tantum: nec auara Tibullo 

Tempus amicitiae fata dedere meae 
(Successor fuit hic tibi, Galle, Propertius illi; 

Quartus ab his serie temporis ipse fui). 
Vtque ego maiores, sic me coluere minores, 

Notaque non tarde facta Thalia mea est. 
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Carmina cum primum populo iuuenalia legi 
Barba resecta mihi bisue semelue fuit. 

Mouerat ingenium totam cantata per urbem 
Nomine non uero dicta Corinna mihi. 

Multa quidem scripsi, sed, quae uitiosa putaui, 
Emendaturis ignibus ipse dedi. 

Tunc quoque, cum fugerem, quaedam placitura cremaui, 
Iratus studio carminibusque meis. 

 
‘Alle dichters van die tijd zocht en vereerde ik: 

Elke poëet die er was vond ik een god! 
Vaak las mij de iets oudere Macer voor over zijn vogels, 

Over welke slang schadelijk is, welk kruid helpt. 
Vaak ook reciteerde Propertius mij over zijn vlammen, 

Vanwege de vriendschap die ons verbond. 
De beroemde Ponticus (epos) en Bassus (zijn jamben) 

Waren aangename leden van mijn kring. 
De metrumrijke Horatius hield onze oren in de ban, 

Als hij zijn degelijk dichtwerk speelde op Italische lier. 
Vergilius heb ik alleen gezien en het nijdige lot weigerde 

Tibullus de tijd voor mijn vriendschap 
(Jouw opvolger was hij, Gallus, Propertius de zijne; 

De vierde in orde van tijd ben ik zelf). 
Zoals ik de groteren zocht, zochten mij de kleineren, 

En mijn Muze werd al vroeg bekend. 
Toen ik voor het eerst en public mijn jeugdwerk las, 

Was mijn baard een of twee keer geschoren. 
Een meisje bezongen in heel Rome bewoog mijn talent: 

Ik noemde haar Corinna met pseudoniem. 
Veel heb ik geschreven, maar wat ik niet goed vond, 

Gaf ik ter verbetering aan het vuur. 
Ook toen ik vertrok, heb ik nog wat verbrand, goed werk..., 

Kwaad als ik was op mijn roeping en mijn werk.’ 

Het laatste distichon heeft betrekking op de Metamorphoses die Ovidius net voltooid 
had vóór hij naar Tomi gestuurd werd. Wat opvalt in dit hele gedicht, is dat Ovidius 
geen andere werken noemt behalve zijn Amores, waarin hij het meest getrouw de 
elegie pleegt. Men zou verwachten dat een dichter in zijn autobiografie toch over zijn 
verschillende werken zou spreken, maar dat is dus niet het geval. Ovidius 
manifesteert zich alleen nadrukkelijk als elegisch dichter, meer niet. 

Een autobiografie geeft, zoals bekend, niet zozeer het leven dat de auteur geleid heeft 
als wel het leven zoals de auteur wil dat de lezers het zouden zien. Omdat er geen 
onmiddellijke redenen lijken te zijn waarom Ovidius in dit gedicht de episode van 
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zijn jeugd geweld aan zou willen doen en dat daarom de gegevens waarschijnlijk vrij 
betrouwbaar zijn (echte apologetische elementen spelen eventueel alleen bij de 
passages over de ballingschap), lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat Ovidius ook 
hier weer eerst en vooral als elegisch dichter gezien wil worden. Er is nog een reden 
te bedenken waarom hij in deze elegie geen toespeling maakt op de Ars amatoria en 
de Remedia amoris, maar er was geen reden om bijv. de Heroides of de 
Metamorphoses niet te vermelden. Alleen hij doet dat dus niet. 

Bovendien besteedt hij vrij veel en nadrukkelijk aandacht aan de opeenvolging van 
de elegici (Tristia, IV, 10, 51-52; tibi ‘jouw’ hebben betrekking op Tibullus):  
 
Successor fuit hic tibi, Galle, Propertius illi; 

Quartus ab his serie temporis ipse fui. 
 
Jouw opvolger was hij, Gallus, Propertius de zijne; 

De vierde in orde van tijd ben ik zelf. 

Door deze opeenvolging – beter wellicht zelfs ‘opvolging’ – ontstaat er een soort lijn, 
een dynastie van elegische dichters. Ovidius plaatst zich daarmee heel duidelijk in 
dezelfde traditie, meer zelfs: als de directe opvolger van de grootheden uit zijn jeugd. 
Juist daardoor karakteriseert hij zichzelf als elegisch dichter. Zijn ‘epische’ werk of 
zijn activiteiten als tragediedichter (een stuk Medea genoot destijds grote waardering, 
maar is op twee verzen na verloren)14 vermeldt hij niet eens. Het zelfbeeld dat 
Ovidius creëert én koestert, is dat van elegisch dichter. 

Tegelijk aarzelt hij niet om zich in te schrijven in de literaire traditie. Hij is niet 
langer de beginnende dichter die probeerde aan te leunen bij Tibullus (zoals in 
Amores, III, 9) of de dichter die voorzichtig zijn eigen werk na het grote 
driemanschap noemt, vanaf nu is Ovidius ook in zijn eigen ogen de vierde man, op 
gelijke hoogte, de voltooier van de Augusteïsche elegie. Daarmee weerspiegelt deze 
ontwikkeling in Ovidius’ verschillende werken ook duidelijk het toenemend 
zelfvertrouwen en tegelijk de carrière van de man die op het moment van zijn 
verbanning zonder enige twijfel de belangrijkste levende Romeinse dichter was. 

 

Het overleven van een elegicus 

Nadat men lange tijd de elegische dichters te autobiografisch heeft gelezen, ziet men 
de gedichten op dit moment meer als literaire creaties. Extremer is het standpunt dat 
er geen enkel biografisch element in de gedichten zou meespelen: dat is evenmin te 
bewijzen als het tegendeel. Belangrijk is in ieder geval zich rekenschap te geven van 
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het feit dat de elegische dichters een dichter-persona hebben gecreëerd en dat deze 
niet noodzakelijk samenvalt met de historische persoon van de dichter. 

Hieruit volgt dat het een lastig karwei, om niet te zeggen een riskante aangelegenheid 
is om uit het corpus van de Romeinse subjectieve erotische elegie naar authentieke 
gegevens over de dichters zelf te hengelen. Toch denk ik dat de twee thema’s die in 
dit artikel aan bod zijn gekomen niet bij voorbaat als literaire pose hoeven te worden 
afgedaan, maar ons mogelijk iets laten zien van de persoon van Ovidius, hoe 
glibberig en ongrijpbaar deze verder ook is. 

Ovidius, de meester-verleider, de meester-minnaar, de leraar in de liefde, blijkt zelf 
een heel wat zediger leven te hebben geleid. Ook al heeft een opmerking als Tristia, 
II, 353-354: 
 
Crede mihi, distant mores a carmine nostro: 
 Vita uerecunda est, Musa iocosa mea. 
 
‘Geloof me: mijn gewoonten zijn anders dan mijn gedichten: 
 Mijn leven is ingetogen, mijn Muze licht.’ 

uiteraard vooral apologetische doeleinden in dit lange gedicht aan keizer Augustus en 
hoeft het daardoor niet a priori conform de waarheid te zijn en kan het dus niet per se 
als argument worden gebruikt, dan zijn er toch andere aanwijzingen. Uit Tristia, IV, 
10, 69-74 blijkt dat zijn eerste twee huwelijken van korte duur waren, maar dat het 
derde geslaagd was. Impliciet wordt dat bevestigd door het feit dat Ovidius’ 
overigens anoniem gebleven vrouw tijdens de ballingschap  in Rome is gebleven om 
zijn belangen te behartigen. Diverse gedichten uit de Tristia en de Epistulae ex Ponto 
die aan haar zijn gericht, wijzen op een mogelijk heel wat intiemer en liefdevoller 
huwelijksleven dan we op basis van andere gedichten misschien geneigd zouden zijn 
aan te nemen. Er zijn dus aanwijzingen voor een zeker onderscheid tussen de literaire 
persona die ons uit de gedichten naar voren treedt, en wat we over de échte Ovidius 
tussen alles door kunnen vinden. 

Zo ook is het wellicht niet geheel en al onwaarschijnlijk dat deze dichter die altijd als 
frivool en lichtzinnig werd getypeerd, toch ook nadrukkelijk bezig was met het thema 
van de dood. Het aantal vermeldingen van de hoop op eeuwig leven, op eeuwig 
overleven juist door zijn werk is daarvoor net te groot, vooral ook gezien het feit dat 
deze allusies of passages steeds op sleutelplaatsen in de gedichten te vinden zijn, met 
name aan het einde. Net in deze bijna dwingend steeds herhaalde trotse verzekering 
van de eeuwige roem die hem wacht bespeuren we misschien iets van het belang dat 
dit thema en deze gedachte voor Ovidius hadden. 
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Hetzelfde geldt voor de zich langzaam ontwikkelende profilering als elegisch dichter 
en de trots die hier uit lijkt te spreken. De inschakeling als opvolger binnen de traditie 
van de grote Latijnse elegische dichters is niet enkel publiciteit voor zijn eigen werk, 
het is ook een wijze waarop Ovidius zichzelf definieert. Het is bovendien de wijze 
waarop hij zijn eigen overleven wenst, hoopt én ziet. In die zin was Ovidius 
inderdaad boven al een dichter. 

De tijd heeft hem gelijk gegeven. Het is niet met ongerechtvaardigde trots dat hij de 
Metamorphoses afsluit (XV, 874-879): 
 
Iamque opus exegi quod nec Iouis ira nec ignis 
Nec poterit ferrum nec edax abolere uetustas. 
Cum uolet, illa dies, quae nil nisi corporis huius 
Ius habet, incerti spatium mihi finiat aeui; 
Parte tamen meliore mei super alta perennis 
Astra ferar nomenque erit indelibile nostrum; 
Quaque patet domitis Romana potentia terris, 
Ore legar populi perque omnia saecula fama, 
Si quid habent ueri uatum praesagia, uiuam. 
 
‘Nu heb ik een werk voltooid dat noch Jupiters toorn noch het vuur 
Noch staal noch de knabbelgrage ouderdom zal kunnen verwoesten. 
Wanneer hij wil, laat die ene dag, die enkel over dit lichaam 
Iets te zeggen heeft, mijn onzekere levenstijd beëindigen; 
Met het beste deel van mij zal ik, eeuwig, boven de hoge 
Sterren gaan en mijn naam zal onverslijtbaar zijn: 
Overal waar de Romeinse macht heerst over de wereld, 
Zal het volk mij lezen en alle eeuwen zal ik door mijn roem, 
Als de voorspellingen van de dichters iets waars bevatten, leven.’ 
 

Michiel Verweij 
michiel.verweij@kbr.be 

Noten  

 
1  Ik vermoed dat niemand het mij kwalijk zal nemen als ik in het volgende geregeld verwijs naar 

mijn eigen, net verschenen boek: M. Verweij, Ovidius. Het verhaal van een dichter 
(Amsterdam, 2018). De vertalingen van een aantal passages zijn ook aan dat boek ontleend. 

2  Zie voor deze continue verandering en omvorming van het genre van de elegie bij Ovidius o.m. 
J. Farrell; ‘Ovid’s generic transformations’, in: P.E. Knox, A companion to Ovid (Chichester, 
2013), pp. 370-380. 
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3  Zie over de elegie in het algemeen o.m.: P. Veyne, L’élégie romaine: l’amour, la poésie et 

l’occident (Paris, 1983 = 2003); M. Glatt, Die ‘andere Welt’ der römischen Elegiker. Das 
Persönliche in der Liebesdichtung (Frankfurt a.M., 1991); N. Holzberg, Die römische 
Liebeselegie. Eine Einführung, 2. völlig überarbeitete Auflage (Darmstadt, 2001); P.A. Miller 
(ed.), Latin erotic elegy. An anthology and reader (London – New York, 2002); Th.S. Thorsen, 
The Cambridge companion to Latin love elegy (Cambridge, 2013); D.E. McCoskey – Z. Mar-
tirosova Torlone, Latin love poetry (reeks Understanding Classics; London – New York, 2014); 
Verweij, Ovidius, pp. 20-26. 

4  In de recente literatuur wordt dit – zeker in het geval van Ovidius – graag geïnterpreteerd in 
politieke zin als een soort oppositie tegen keizer Augustus. Zo stelt men bijv. dat Amores, I, 9 
Omnis amans militat ‘Elke minnaar is soldaat’ een nadrukkelijke omkering en daardoor afstand 
nemen van de traditionele Romeinse waarden is. Ik heb het idee dat deze politieke interpretatie 
wel eens te gemakkelijk in de teksten wordt gelezen. Zie voor dit specifieke gedicht Verweij, 
Ovidius, pp. 44-46 (p. 46). Voor deze omkering van het waardenpatroon in dit gedicht zie bijv. 
C.E. Newlands, An Ovid reader. Selections from seven works (Mundelein, 2014), p. 33: 'The 
development of the analogy would be provocative in a fundamentally militaristic society like 
Augustan Rome; manliness meant serving one's country, not a girlfriend.' Newlands is een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van deze politieke interpretatie die overal in Ovidius’ 
oeuvre subversieve elementen herkent. Ze worden tegenwoordig graag geduid als een poëtisch 
onderzoek naar de vrijheid van meningsuiting onder een in wezen dictatoriaal regime: cf. D. 
Feeney, ‘Si licet et fas est. Ovid’s Fasti and the problems of free speech under the principate’, 
in: A. Powell (ed.), Poetry and propaganda in the age of Augustus (Bristol, 1992), pp. 1-25; 
C.E. Newlands, Ovid, (reeks Understanding Classics; London – New York, 2015), pp. 105-112. 

5  Zie over deze ‘persoonlijke’ passages o.m. Verweij, Ovidius, pp. 118-120. 
6  Zie verdere bespreking in Verweij, Ovidius, pp. 52-53. 
7  Zie over de kwestie van het genre van de Ars amatoria R. Gibson, ‘The Ars amatoria’, in: 

Knox, A companion to Ovid, pp. 90-103 (met name pp. 93-95 en 99-101), met verdere 
literatuur; Verweij, Ovidius, pp. 79-83. 

8  Zie over de redenen voor Ovidius’ ballingschap: J.C. Thibault, The mystery of Ovid’s exile 
(Berkely – Los Angeles, 1964); P. Green, ‘Carmen et error: πρόφασις and αἰτία in the matter of 
Ovid’s exile’, Classical Antiquity, 1 (1982), 202-220; G.P. Goold, ‘The cause of Ovid’s exile’, 
Illinois Classical Studies, 8 (1983), 94-107; Verweij, Ovidius, pp. 198-208. Het vraagstuk is 
(een beetje gemakkelijk?) geklasseerd als een ‘non-question’ door J.M. Claassen (in: Knox, A 
companion to Ovid, p. 170): ‘Why Ovid was relegated is a non-question that has led to much 
ingenious but fruitless surmise’. Geregeld duikt er een publicatie op over de vraag of Ovidius’ 
ballingschap feit of fictie is, o.m. A.D. Fitton Brown, ‘The unreality of Ovid’s Tomitan exile’, 
Liverpool Classical Monthly, 10 (1985): 2, 18-22. De argumenten zijn m.i. onvoldoende 
steekhoudend om a priori aan te nemen dat de ballingschap zeker geen historisch feit was. Over 
Ovidius’ apologie in Tristia, II meer bepaald: Verweij, Ovidius, pp. 205-208. 

9  Cf. A. Sharrock, ‘Ovid and the discourses of love: the amatory works’, in: P. Hardie, The Cam-
bridge companion to Ovid (Cambridge, 2002), pp. 150-162 (meer bepaald p. 151: ‘Important 
work has been done to show how the beloved of elegy may be seen as a manifestation of the 
poetry itself, rather than as a real woman’); Verweij, Ovidius, p. 53. 

10  Zie over de belangrijke rol die Tibullus in Ovidius’ oeuvre speelt o.m. R. Maltby, ‘Tibullus and 
Ovid’, in: Knox, A companion to Ovid, pp. 279-293. 

11  Enkele namen uit dit fragment zijn iedereen wel voldoende bekend, zoals Callimachus, 
Anacreon, Sappho, Propertius, Gallus, Tibullus. Het laatste distichon vormt uiteraard een 
verwijzing naar Vergilius. De sluwe Geta wordt algemeen beschouwd als een toespeling op de 
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Nieuwe Komedie van Menander. De Varro die hier genoemd wordt, is niet de geleerde 
bibliothecaris, maar wel de epische dichter Varro Atacinus (82-35 v.Chr.) wiens epos over het 
Gulden Vlies verloren is. 

12  Zie o.m. D. A. Jones, Enjoinder and argument in Ovid’s ‘Remedia amoris’ (Stuttgart, 1997); E. 
Woytek, ‘‘In medio et mihi Caesar erit…’, Vergilimitationen im Zentrum von Ovids Remedia 
amoris’, Wiener Studien, 113 (2000), 181-214; C. Brunelle, ‘Form vs. function in Ovid’s Reme-
dia amoris’, The Classical Journal, 96 (2000-2001), 123-140; P. Watson, 'Praecepta amoris: 
Ovid's didactic elegy', in: B.W. Boyd, Brill's Companion to Ovid (Leiden - Boston – Köln, 
2002), pp. 141-165; B.W. Boyd, ‘Remedia amoris’, in: Knox, A companion to Ovid, pp. 104-
119; Verweij, Ovidius, 99-108. 

13  Zie over dit gedicht o.m. J. Fairweather, ‘Ovid’s autobiographical poem, Tristia 4. 10’, The 
Classical Quarterly, 37 (1987), 181-196. 

14  Cf. T. Heinze, P. Ovidius Naso. Der XII. Heroidenbrief Medea an Jason. Mit einer Beilage: 
Die Fragmente der Tragödie Medea (Leiden – New York – Köln, 1997, pp. 223-252; Verweij, 
Ovidius, pp. 74-76. Onder meer Quintilianus laat zich positief over het stuk uit (Institutio 
oratoria, X, 1, 98). 


