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Een omvangrijk en goed leesbaar boek over de dichter Ovidius: een prestatie die 
indruk maakt. Michiel Verweij brengt weliswaar geen nieuwe kijk op Ovidius, maar 
is wel iemand die de werken van de dichter met kennis van zaken presenteert en 
bespreekt. Het concept van het boek is origineel: in één volume krijgt de lezer een 
degelijke presentatie van alle werken van Ovidius en daarnaast heel wat gedichten en 
delen van gedichten in het Latijn met vlotte vertalingen en behoorlijke literaire 
analyses.  

Het boek is bovendien zeer verzorgd uitgegeven. Het is een mooie publicatie met tal 
van reproducties van handschriften en incunabelen, prenten en miniaturen uit de 
Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel – de plek waar Michiel Verweij 
adjunct-conservator is van de afdeling Oude en Kostbare Drukken. Het Nachleben 
van de Metamorphoses is, zoals men weet, zo ruim en betekenisvol dat Verweij een 
twintigtal etsen en miniaturen heeft opgenomen (p. 150-165) die Ovidius’ 
mythologische verhalen illustreren en alle afkomstig zijn uit de Koninklijke 
Bibliotheek (zie p. 6). 

Na een beknopt hoofdstuk over de historische en culturele context waarin Ovidius 
opgroeide (met o.a. de voorstelling van Ovidius’ elegische voorgangers Tibullus en 
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Propertius) en een hoofdstuk over Ovidius’ leven (dat wordt overlopen in aansluiting 
bij Tristia IV, 10, een elegie die de auteur trouwens in haar geheel heeft vertaald), 
worden in de volgende hoofdstukken na elkaar de in elegische disticha gestelde 
amatoria  (Amores, Epistulae Heroidum, Ars amatoria, Remedia amoris, 
Medicamina faciei femineae), het hexametrische epos Metamorphoses, de in 
elegische disticha gestelde Fasti en ten slotte de elegische gedichten uit de 
ballingschapsperiode (Tristia en Epistulae ex Ponto) voorgesteld en besproken. 

Michiel Verweij heeft voor dit volume heel wat van Ovidius’ dichtwerk vertaald. 
Over zijn vertalingen zegt hij zelf: ‘Deze vertalingen volgen de Latijnse tekst, maar 
zijn zelf niet literair bedoeld. Ik heb geen echt metrum toegepast, wel ernaar 
gestreefd  om in de klemtoon op het eind het onderscheid tussen een hexameter en 
een pentameter te laten blijken, al is dat niet altijd gelukt.’ (p. 150-165, zie ook p. 
209). Deze keuze is wat tweeslachtig, maar de vertalingen zijn, algemeen gesproken, 
nauwkeurig en goed leesbaar – ze mogen er zeker zijn.  

Zoals met zijn vertalingen wil Verweij ook in zijn presentatie van Ovidius’ werken 
de verzen zelf doorlopend onder de aandacht van zijn lezers brengen. Hij bespreekt 
Ovidius’ dichtwerken als dichtwerken en is niet gesteld op speculatie en 
gesofisticeerde interpretaties. De auteur duidt in zijn voorstelling van Ovidius’ 
werken, afgezien van een beknopte inhoudsopgave, o.a. typische genrekenmerken 
aan en biedt de lezer in zijn analyse van gedichten en onderdelen van gedichten, 
verduidelijkingen (dikwijls van belang voor het beoogde bredere publiek, zie p. 6-7) 
en wijst daarnaast op belangrijke literaire aspecten van de besproken teksten.  

Verweij wijst er terecht op dat Ovidius in tegenstelling tot zijn model Tibullus elk 
van de elegieën van zijn bundel Amores heeft beperkt tot één thema. De meeste van 
die elegieën bestaan overigens zonder meer in het bespelen van traditionele elegische 
motieven en in het oprekken van bepaalde thema’s. Het retorisch-poëtische spel is in 
de Amores, zoals ook in de Ars en in de Remedia, de hoofdzaak.   

Misschien kunnen we even stilstaan bij de bespreking van Am. I, 9 (p. 44-6; de 
vertaling van de volledige tekst op p. 44 met de Latijnse tekst – wat ongemakkelijk 
voor de lezer – in Appendix 2). Dit is de bekendste elegie over de militia amoris, een 
gedicht opgebouwd uit een reeks vergelijkingen van de minnedienst met de 
legerdienst. Verweij schrijft op p. 45:  ‘Of dat komisch was, zoals de moderne 
interpretaties dat eigenlijk allemaal willen, is moeilijk vast te stellen.’ Ik zie niet in 
op grond waarvan men kan twijfelen aan het komisch karakter van het gedicht. 
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Ovidius heeft in feite een vergelijking die men af en toe glimlachend maakte zo breed 
uitgewerkt dat zijn gedicht niet anders dan komisch kan klinken. Maar ik geef toe dat 
er in sommige gevallen discussie blijft bestaan over de vraag of het Ovidius alleen 
maar om literair spel te doen is. Dit geldt bijvoorbeeld voor Am. III, 14, een knappe 
elegie die niet besproken wordt door Verweij. De dichter zegt er dat hij bereid is zich 
te schikken in de ontrouw van zijn geliefde maar dat hij liever niet weet wat ze 
allemaal uitvoert (vgl. in een andere cultuursector ‘Daar gaat ze’ van Clouseau!). 
Andere elegieën laten een wat aparte indruk na, bijvoorbeeld de sensuele elegie Am. 
I, 5, vertaald en besproken op p. 40-41, of het boeiend gedicht III, 13 over een oud 
feest ter ere van Juno (niet besproken in voorliggend boek). 

Over de vraag of Ovidius’ Ars amatoria een aanval betekende op Augustus’ 
huwelijkswetgeving en over de daarmee verbonden vraag naar het statuut van de 
vrouwen die Ovidius in de Ars voor ogen had (zie p. 91), had Verweij er goed aan 
gedaan de overeenkomsten en verschillen met de liefdesgedichten van Horatius te 
bekijken, een dichter die nota bene Maecenas, een naaste medewerker van Augustus, 
zijn vriend en beschermheer mocht noemen. Horatius’ liefdesgedichten betreffen 
weliswaar vrije liefdesrelaties, maar ze zijn helemaal niet provocerend, terwijl vele 
lezers in het geval van de Ars wel kunnen begrijpen dat Augustus het gedicht 
provocerend vond. 

Ik schenk hier ook wat meer aandacht aan de bespreking van de Epistulae Heroidum 
(p. 53-74). Er wordt terecht gewezen op twee specifieke kenmerken: Ovidius leeft 
zich niet alleen goed in het gemoed van zijn heldinnen in (iets wat de meeste classici 
weten), maar speelt het ook klaar om wat zijn voorgangers (o.a. Homerus, de Griekse 
tragici en Vergilius) in hun epen of tragedies brachten, zinvol te hergebruiken en aan 
te passen aan het moment waarop elk van de brieven is gesitueerd. In de bespreking 
van de brief van Dido aan Aeneas (Epist. Her. 7, p. 59-67) duidt Verweij goed aan 
hoe Dido in de war wordt gebracht door tegenstrijdige gevoelens: woede omdat 
Aeneas zijn beloften heeft geschonden en haar heimelijk in de steek heeft gelaten, 
maar aan de andere kant ook blijvende liefde en het irrealistische voorstel dat Aeneas 
zijn vertrek zou uitstellen zodat zij de tijd krijgt om zich op zijn vertrek voor te 
bereiden! Daarnaast bespreekt Verweij ook nog de brief van Penelope aan Odysseus 
(Epist. Her. 1) en biedt hij als toemaatje de vertaling van een gedeelte van de brief 
‘geschreven door’ de verlaten Ariadne (Epist. Her. 10).  

Verweij bespreekt exempli gratia authenticiteitsproblemen die zich stellen i.v.m. een 
deel van de Epistulae evenals problemen inzake de tekstoverlevering (p. 56-59) en 
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laat op die wijze de lezer een kijkje nemen in de ‘interne keuken van de klassieke 
filologie’ (vgl. p. 59). Verderop in het boek komt trouwens ook de tekstoverlevering 
van de Fasti aan bod (p. 170-6).   

Verweij beklemtoont terecht dat Ovidius in zijn liefdesgedichten bijzondere aandacht 
toont voor de persoon van de vrouw. Hij heeft het o.a. over het feit dat Ovidius zich 
in zijn Epistulae Heroidum inleeft in het gemoed van de vrouwen in kwestie en over 
het feit dat hij zich in boek III van de Ars amatoria specifiek tot de vrouwen richt. Bij 
dit laatste maakt hij wel enige reserve: van de vrouwen wordt een grotendeels 
passieve rol verwacht. Hierbij kan men ter verduidelijking een verhaal uit de 
Metamorphoses betrekken, namelijk III, 316-338:  Juppiter en Juno discussiëren over 
de vraag of de vrouw dan wel de man het meeste genoegen beleeft aan seks.  Ze 
besluiten Tiresias te consulteren die een tijdlang vrouw was vooraleer hij veranderde 
in een man. Volgens hem geniet de vrouw er het meest van. Juno neemt Tiresias dit 
antwoord kwalijk en straft hem met blindheid. Juppiter kan de straf voltrokken door 
een andere godheid niet ongedaan maken maar compenseert Tiresias met de gave van 
de helderziendheid. 

Men zou meer nadruk kunnen leggen op het originele concept van de 
Metamorphoses: mythologische verhalen die traditioneel werden verteld in epyllia of 
gebundeld in verzamelwerken zijn in het carmen perpetuum van Ovidius in een 
chronologisch kader geplaatst; en binnen dat kader zijn mythologische verhalen, 
sagen en een stuk Romeinse geschiedenis met elkaar verbonden (vgl. Ludwig 1965). 
Op p. 93 had de auteur in verband met Ovidius’ korte verhaal over Daedalus en 
Icarus in de Ars (II, 83-96) kort kunnen verwijzen naar de meer bekende versie in de 
Metamorphoses VIII, 183-235; daarbij kon hij dan het verschil tussen een elegische 
en een epische verhaalstijl ter sprake brengen. Anderzijds heeft Verweij (p. 187-196) 
wel Ovidius’ verhaal over Hercules en Cacus (Fasti I, 543-582), gesteld in elegische 
disticha, vergeleken met Vergilius’ epische verhaal over hetzelfde onderwerp (Aeneis 
VIII, 184-279) en een grondig stilistisch onderzoek gewijd aan Ovidius’ versie. 

Wat de Tristia en Epistulae ex Ponto betreft, zet de auteur vooraf  (p. 198-208) uiteen 
waarom Ovidius’ ballingschap realiteit is (en geen fictie zoals af en toe betoogd 
wordt). Hij overloopt vervolgens de themata van deze gedichten (o.a. de 
zelfverdediging van de dichter; de verbanning naar het einde van de wereld, het gure 
land van de verbanning) en vestigt daarbij terecht de aandacht op het feit dat het 
dichten zelf voor de dichter in ballingschap een belangrijk thema is (meer bepaald p. 
214-7). 
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Ik wil nog kort vermelden dat Michiel Verweij op p. 74-6 Ovidius’ grotendeels 
verloren tragedie Medea ter sprake brengt, op p. 220-224 zijn vloekgedicht In Ibin 
bespreekt en op p. 224-7 ook een blik werpt op de paar bladzijden die overgeleverd 
zijn van het didactisch gedicht Halieutica (over vissen) waarvan het niet zeker is dat 
het een werk van Ovidius is.  

Het boek dat we hier voorstellen en bespreken wordt op p. 228-231 afgerond met een 
knap uitgewerkte (algemene) conclusie. Michiel Verweij beklemtoont Ovidius’ 
soepele versificatie, de plaats van de mythologie en daarmee verbonden de 
vertelkunst van de dichter en, iets wat gewoonlijk onvoldoende onderstreept wordt, 
het feit dat Ovidius elk van de genres die hij beoefende vernieuwd heeft.  

Het boek van Verweij is een zeer verdienstelijk boek. Men moet zich realiseren dat 
het hier om een zeer uitvoerig werk gaat waar zowel leraars als een iets breder 
publiek hun gading kunnen vinden. Het formaat van het boek is 23 x 28 cm. en de 
meeste bladzijden tellen twee kolommen tekst! Het is niet aangewezen om dit 
omvangrijk boek in één keer helemaal uit te lezen, met een haast die Verweij totaal 
vreemd is. Het is zinvoller en lonender het geduldig en aandachtig onderdeel per 
onderdeel door te nemen.  
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